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 (11) سورة النور-تفسري القرطيب
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 وصحبه:آله الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد، وعلى 

 :-تعالى رحمه هللا-قال اإلمام القرطبي 
ْم َثذَاَث َمذرَّا م ِمذن َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِلَيْسَتْأِذنُكُم الَِّذيَن َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم َوالَّذِذيَن َلذْم َيْبُلُوذوا اْلُحُلذَم ِمذنكُ }قوله تعالى: "

َن الظَِّهيَرِة َوِمذن َبْعذِد َصذَاِة اْلِعَشذاءَقْبِل َصَاِة اْلَفْجِر َوِحيَن َتَضُعوَن ثِ  ََ َعَلذْيُكْم َوَ   َياَبُكم مِ  َثذَاُث َعذْوَرا م لَُّكذْم َلذْي
َّللاَُّ  ُ َلُكُم اْْلَيذاِ  ََ ( سذورة 58)]{ َعِلذيٌم َحِكذيمٌ َعَلْيِهْم ُجَناٌح َبْعَدُهنَّ َطوَّاُفوَن َعَلْيُكم َبْعُضُكْم َعَلى َبْعضم َكَذِلَك ُيَبيِ ُن َّللاَّ

 .[رالنذذو 
 مسائل: يفيه ثمان
ٌة َوالَِّتي َقْبَلَها َعامَّةٌ  :َقاَل اْلُعَلَماءُ  :اْْلُوَلى ْيذَر } :ِْلَنَُّه َقالَ  ؛َهِذِه اْْلَيُة َخاصَّ ََ َيا َأيَُّهذا الَّذِذيَن آَمُنذوا َ  َتذْدُخُلوا ُبُيوَتذا 

 ".[ر( سورة النذذو 27)]ى َأْهِلَها{ُبُيوِتُكْم َحتَّى َتْسَتْأِنُسوا َوُتَسلِ ُموا َعلَ 
واألحةرار واألرقةا ، ، يمكةن ن  تجمةه يليةه مةن الةذاجر واإلنةا ، مةن تجهةه يليةه الب ةابفةي ممية  هذه اآلية  عامة  

نةه للرمةال  لمةن قةال ي اخالف ةوالب ةاب مجمةه للرمةال والنسةا  خاصة  باسةجاذا  ملةل اليمةين، وهذه اآلي  الجي معنا 
  الب ةاب خةا  يلمن يقةجل  الذاجر لكن الب اب للرمال تدخل فيه خ اب النسا ، خالف  مجصجل ل (الذتن)أل  

ل ننه للرمال، فمن نهةل العلةم للرمال وإال فاألص افيه النسا  تبع  تدخل لم تجض  للنسا  ينما  (الذتن)بالنسا   أل  
اليمةةين علةةى سةةيدته، واآليةة  ملةةل  اسةةجاذا فةةال بةةد مةةن بهةةذه اآليةة  النسةةا  رو  الرمةةال،   المباطةة  ي :مةةن يقةةجل

مةةه ننةةه ي ا و  -الةةدليل علةةى تب ي ةةهيال مةةا رل -األصةةل فيهةةا ننهةةا للرمةةال، وعةةرن مةةن مميةة  ن ةةج  ال ةةر  
 الب اب للرمال رخل فيه النسا .

 ".{ِلَيْسَتْأِذنُكُم الَِّذيَن َمَلَكْت َأْيَماُنُكمْ } :ثم خص هنا فقال"
األوقةا  الالالةة  ال بةد مةن االسةجاذا ، ، ففي هةذه بهمأمجرو   بد منه  ألنهفاالسجاذا  هنا ال  ،الالم هنا الم األمر

فةي الع ةر ، بمعنى ننةه اوالنهار معاش   اا حينما اا  الناس مارين على سنن السن  اإللهي  في اج  الليل سكن  وهذ
 ، تةةدخل السةةاع   نو الضةةحى مةةالال  ج ومنجبهةة   ألنةةه وقةةم المعةةان، والنةةاس مسةةجيق ج  ال يحجةةاإ يلةةى اسةةجاذا   مةةالال  

واا  هذا قبل ن  تجمةد األبةجاب واألقةالل الجةي  ،  ام  لالسجاذا   أل  الناس مسجيق ج ح هما في ةشر اعالو  الجاسع 
األبةجاب ها قر  هذه األبجاب وطرقها من نمل ن  يعلم من في البيم من الداخل، نما بعةد ومةجر هةذه تلزم من خالل

مةا هةي مهةرر سةججر يمكةن ن  واألقةالل ين ،تكن األبةجاب مجمةجرةا لم فال بد من االسجاذا  على ال حال، لكن لم
تدخل من قير اسجاذا  ففي قير األوقا  الالالة  ال راعي لالسجاذا  حينما اا  الناس مارين على السةن  اإللهية  

ة نحةجال ربم اضة لكةن اآل   ،-نوقةا  النةجم معروفة –، ووقةم القيلجلة  معروفة  اوالليةل سةكن   افي اج  النهةار معاش 
لليةل  أل  النةاس ون  االسجاذا  في هذا الجقم نهم مةن االسةجاذا  فةي ا ،نه يسجأ   في الضحىي :ولج قيل ،الناس

البيةج  فةي بعة   افال شل ن  الساع  الجاسع  والعاشرة والحاري  ع رة نحيان ة ، نما في النهار في الليل مسجيق ج 
 لف رة وهذه السن  اإللهي .هذه ا   أل  الناس قلبجامالل ن ف الليل فيما تقدم
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 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ُل اْلَقذْوُل ِفذي اْْلُوَلذى ِفذي َجِميذِ  اْْلَ  " ْوَقذاِ  ُعُموَمذا. َفَخصَّ ِفذي َهذِذِه اْْلَيذِة َبْعذَض اْلُمْسذَتْأِذِنيَنَ َوَكذَذِلَك َأْيَضذا ُيَتذَأوَّ
داد َكاَن َأْو َذا َمْنَظرم ِإ َّ َبْعَد اِ ْسِتْئَذاِن. َوُخصَّ ِفي َهِذِه اْْلَيِة َبْعُض اْْلَْوَقاِ َ َفَا َيْدُخُل ِفيَها َعْبٌد َوَ    "أمةَ َو

، ال يفهةةم ولةةم ي لةة  علةةى العةةجرا ، وال  ا من ةةر يعنةةي صةةاح  ن ةةر فةةي النسةةا  بحيةة  اال يفهةةم شةةيا   ايعنةةي وقةةد  
 اانم بالنسب  للرمال نو النسا . يفهم، نو م ل  على العجرا  سجا 

ََُاٌم َلَها َكِبيٌرَ َفاْشَتَكْت ِإَلذى َرُسذوِل َّللاَِّ َقاَل ُمَقاِتٌل: َنَزَلْت فِ  " َ َدَخَل َعَلْيَها  صذلى هللا عليذه - ي َأْسَماَء ِبْنِت َمْرَثدم
 َفَنَزَلْت َعَلْيِه اْْلَيُة. َوِقيَل: َسَبُب ُنُزوِلَها ُدُخوُل ُمْدِلجم َعَلى ُعَمَرَ َوَسَيْأِتي.  -وسلم
 :على ستة أقوال {ِلَيْسَتْأِذنُكمُ } :ىَلَماُء ِفي اْلُمَراِد ِبَقْوِلِه َتَعالَ اْخَتَلَف اْلعُ  :الثَّاِنَيةُ 
.  :اْلول  َأنََّها َمْنُسوَخٌةَ َقاَلُه اْبُن اْلُمَسيَِّب َواْبُن ُجَبْيرم
ْيُر َواِجَبةمَ َقاَلُه َأُبو ِقَاَبَةَ َقاَل: ِإنََّما ُأِمُروا ِبَهَذا :الثَّاِني ََ  ."َنَظَرا َلُهمْ  َأنََّها َنْدٌب 
ومةا اةا  مةن هةذا البةاب ف نةه ال ي ةل يلةى حةد الجمةجب عنةد بعضةهم، لكةن المقةرر لهةم ورعاية   لم ةالحهم،  ان ر  

 فال محيد عن القجل بجمجبه.والالم الم األمر،  ،لعلم ن  األمر األصل فيه الجمجبعند نهل ا
 ".قاله أبو عبد الرحمن السلمي َعنى بها النساء :الثالث"
 ا وضعم في األصل للذاجر ال للنسا .ينم (الذتن)م، وهذا مررور حقيق ، يعني به النسا   أل  نع
َجاِل ُدوَن النِ َساِء. َوُهَو اْلَقْوُل الرَّاِبُ .  "  َوَقاَل اْبُن ُعَمَر: ِهَي ِفي الرِ 

 َُ َلَق َلُهْم َوَ  َأْبوَ  :َ اْلَخاِم ََ اَبَ َوَلْو َعاَد اْلَحاُل َلَعاَد اْلُوُجوُبَ َحَكاُه المهدوي عن َكاَن َذِلَك َواِجَباَ ِإْذ َكاُنوا َ  
 ."ابن عباس

ف  بحكٍم مجةأخر، بمعنةى ننةه ال يعةجر ر  ؟ نو هج حكم سابق اوعدم   ايعني هل هج حكم معلق بعلٍ  تدور معها ومجر  
اةانجا ال قلةق لهةم وال نبةجاب ولةج ي   انةه اةا  وامب ةي :نه منسجخ وبين قجلناي :يعني فرل بين قجلنا ولج عار  العل ؟

نسةجخ خال  رف  الحكم، رف  حكةم الم ،اننه ال يعجر هذا الحكم يطالق  القجل األول على عار الحال لعار الجمجب، 
واكجفى الناس بالسججر عار الحكةم وإال ال راعةي األبجاب بالناسخ، وعلى القجل البامس: تدور م  علجه، ي ا نلغيم 

 جاب.له م  ومجر هذه األب
اِدُس " َثذِر َأْهذِل اْلِعْلذِمَ ِمذْنُهِم اْلقَ  :السَّ َْ َسذاِءَ َوُهذَو َقذْوُل َأ َجاِل َوالنِ  اِسذُم َوَجذاِبُر ْبذُن َأنََّها ُمْحَكَمٌة َواِجَبٌة َثاِبَتٌة َعَلى الرِ 

َلِمي ِ  . َوَأْضَعَفَها َقْوُل السُّ ْعِبيُّ  ."ء في كام العرب  يكون للنسا {الَِّذينَ } ِْلَنَّ  ؛َزْيدم َوالشَّ
 .وهج القجل الالال  الذي تقدم ،قجل نبي عبد الرحمن السلمي ننها خاص  بالنسا 

 ."  يكون للنساء في كام العرب {الَِّذينَ }ْلن "
 رر.م   )الذتن( فهذا  للرمال في ايعني على سبيل االسجقالل، نما رخجلهن تبع  

ِتي َوال " َجاِل ِفي َكَاِم اْلَعَرِبَ ؛ لََّواِتي. َوَقْوُل اْبِن ُعَمَر َيْسَتْحِسُنُه َأْهُل النََّظرِ ِإنََّما َيُكوُن ِللنِ َساِء الاَّ " الَِّذيَن" ِللرِ  ِْلَنَّ
ْيذ ََ َ َواْلَكَاُم َعَلى َظذاِهرِِهَ  َساُء َفِإنََّما َيَقُ  َذِلَك ِبَدِليلم ي ِإْسذَناِدِه َلْيذَث ْبذَن َر َأنَّ ِفذَوِإْن َكاَن َيُجوُز َأْن َيْدُخَل َمَعُهُم النِ 

 ."َأِبي ُسَلْيمم 
وهةةج مةةن ال بقةة  الةةدنيا بالنسةةب  لمسةةلم الةةذتن قةةد يحجةةاإ يلةةيهم عنةةد فقةةد  ،وضةةعفه معةةرون مقةةرر عنةةد نهةةل العلةةم

  بقا  العليا تنجقي من نحارتالهم.نحارت  ال
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َثذُر َأمَّا َقْوُل اْبِن َعبَّاسم َفَرَوى َأُبو َداُوَد َعْن ُعَبْيِد َّللاَِّ  " َْ ْبِن َأِبي َيِزيَد َسِمَ  اْبَن َعبَّاسم َيُقوُل: آَيٌة َلْم ُيْؤَمْر ِبَهذا َأ

. َالنَّاِس آَيُة اِ ْسِتْئَذانِ   "َوِإنِ ي َْلُمُر َجاِرَيِتي َهِذِه َتْسَتْأِذُن َعَليَّ
مربجط بملةل اإل   نو االسجاذا  أل   ؛{ِلَيْسَتْأِذنُكمُ }ملل يمين، ال تجهه نمره بها لم تؤمر بها من ليس عنده يعني 
ال خةةةارم وال خارمةةة ، يعنةةي ال عبةةةد وال نمةةة  مةةةا يحجةةةامج   فالةةةذي لةةةيس عنةةده ملةةةل يمةةةين (ملكةةةم نيمةةةانكم)اليمةةين، 

 يسجأ نج ، ما تجهه يليهم الب اب في هذا.
" َيذْأُمُر ِبذِه". َورَ " َوى ِعْكِرَمذُة َأنَّ َنَفذَرا ِمذْن َأْهذِل اْلِعذَراِا َقذاُلوا: َيذا َقاَل َأُبو َداُوَد: َوَكَذِلَك َرَواُه َعَطاٌء َعِن اْبذِن َعبَّذاسم

َ َكْيَف َتَرى   ."اْبَن َعبَّاسم
 هنا آي  لم تؤمر بها نكالر الناس، والرواي  الالاني : يأمر به نكالر الناس.

بمذا أمرنذا  فيهذافي هذذه اْليذة التذي أمرنذا  كيف ترى  َ: يا ابن عباسمن أهل العراا قالوا اوروى عكرمة أن نفرَ 
}َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنذوا ِلَيْسذَتْأِذنُكُم الَّذِذيَن َمَلَكذْت َأْيَمذاُنُكْم َوالَّذِذيَن َلذْم َيْبُلُوذوا  :-عز وجل-هللا  و  يعمل بها أحد قول

ذنَ  الظَِّهيذَرِة َوِمذن َبْعذِد َصذَاِة اْلِعَشذاء َثذَاُث  اْلُحُلَم ِمنُكْم َثَاَث َمرَّا م ِمن َقْبِل َصَاِة اْلَفْجِر َوِحذيَن َتَضذُعوَن ِثَيذاَبُكم مِ 
ََ َعَلْيُكْم َوَ  َعَلْيِهْم ُجَنذاٌح بَ  َقذاَل َأُبذو َداُوَد: َقذَرَأ اْلَقْعَنِبذيُّ  [( سذورة النذذذور58)]{ْعذَدُهنَّ َطوَّاُفذوَن َعَلذْيُكمَعْوَرا م لَُّكْم َلْي

: ََ ِلبُ  ِإَلى" َعِليٌم َحِكيٌم" َقاَل اْبُن َعبَّاسم ْتَرَ َوَكذاَن النَّذاُس َلذْي َ َحِليٌم َرِحيٌم ِباْلُمْؤِمِنيَن ُيِحبُّ السَّ ُيذوِتِهْم ُسذُتوٌر ِإنَّ َّللاَّ
ُ ِبا ِ َوَ  ِحَجذذالٌ  ُجذذُل َعَلذذى َأْهِلذذِهَ َفذذَأَمَرُهُم َّللاَّ ُجذذِل َوالرَّ ْئَذاِن ِفذذي ِتْلذذَك ْسذذتِ َ َفُربََّمذذا َدَخذذَل اْلَخذذاِدُم َأِو اْلَوَلذذُد َأْو َيِتيَمذذُة الرَّ

ُتوِر َواْلَخْيِرَ َفَلْم َأَر َأَحَدا َيْعَمُل ِبَذِلكَ  ُ ِبالسُّ  .بعد اْلَعْوَراِ َ َفَجاَءُهُم َّللاَّ
يال سةةججر،  هلهةةم وال نبةةجاب، مةةا فيةة، ي  اةةانجا ال قةةالل اعلةةى القةةجل البةةامس، ون  االسةةجاذا  اةةا  وامب ةة وهةةذا مةةانٍ 

 يناٍذ ال بد من طرل هذه األبجاب.فح ،جتوتر األبجاب تجصد لكن لما ومد  األبجاب واألقالل، 
 ".فإنه ليَ فيه دليل على نسخ اْلية َوهو يرد قول سعيد وابن جبير َهذا متن حسن :قلت"

 بين القجلين، األول والبامس.وعرفنا القجل 
َذِلذَك اْلَحذاِل َفُحْكُمَهذا َقذاِئٌم َكَمذا َكذاَنَ َبذْل ُحْكُمَهذا ِلْلَيذْوِم  َوَلِكْن َعَلى َأنََّها َكاَنْت َعَلى َحالم ُثمَّ َزاَلْتَ َفِإْن َكذاَن ِمْثذلُ  "

َِِن المسلمين في البوادي والصحارى ونحوها  ".َثاِبٌت ِفي َكِثيرم ِمْن َمَسا
فيهةةا ابيةةج  بعةة   ألنهةةم ال قةةالل لهةةم وال نبةةجاب، يعنةةي بيةةج  مةةن ال ةةعر نو مةةن المةةدر تجهةةاو و  ويجسةةمحج  

 فال تجمد لهم نبجاب محكم  تمن  من الدخجل.والبجاري في ال حاري  واألريانالقرى 
}َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنذوا ِلَيْسذَتْأِذنُكُم الَّذِذيَن َمَلَكذْت  :وروى وكي  عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن الشعبي"

 -عذذز وجذذل-هللا  :قذذال َلذذون بهذذاإن النذذاس   يعم :قلذذت َليسذذت بمنسذذوخة :قذذال [( سذذورة النذذذذور58)]َأْيَمذذاُنُكْم{
 ".المستعان

ورل اإلمما  علةى ومةجر نسةخ ولةج نها منسجخ ، ي :لقلنانهل العلم على عدم العمل بها  نعم لج نمم  الناس واتفق
 لم ن ل  عليه.

ِلَيْسَتْأِذنُكُم الَّذِذيَن }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا  :مأخوذ من قوله تعالى اإن ا ستئذان ثاثَ  :قال بعض أهل العلم :الثالثة"
}  ."ثاث دفعا يريد  :قال [( سورة النذذور58)]َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم َوالَِّذيَن َلْم َيْبُلُووا اْلُحُلَم ِمنُكْم َثَاَث َمرَّا م
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ا اةا  ي فمةأخج  مةن السةن  ال ةحيح ،  افي ةالة  نوقا ، ةال  مرا  يعنةي فةي ةالةة  نوقةا ، نمةا االسةجاذا  ةالة ة
مةأخج   االمق ةجر ن  االسةجاذا  ةالة ة، اعليكم ننرخةل؟ ةالة ة فليقل: السالم اسجأ   نحدامف  ا ، ااسجأ   ةالة  اسجأ   

 من السن ، وهنا االسجاذا  في ةالة  نوقا .
 ؟ي لآلما تكج  السن  تفسير طال : 

مةةن هةةذه ا فةةي اآليةة  واةةل وقةةم السةةن  االسةةجاذا  ةةةال  قيةةر الةةجارر فةةي اآليةة ، اآليةة  ةالةةة  نوقةةا ، من ةةج  عليهةة
راللةة  للحةةدت  يلةةى اسةةجاذا  ةةةال  مةةرا ، هةةذا الةةذي تفسةةيره السةةن ، نمةةا مهمةةل األوقةةا  الالالةةة  فةةال  يحجةةاإالةةالال  
 عليها.

ْبَياِنَ َوُسنَُّة رسول هللا  :قال" ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َفَوَرَد اْلُقْرآُن ِفي اْلَمَماِليِك َوالصِ  َجِميِ . َقاَل اْبذُن َعْبذِد في الْ  -َصلَّى َّللاَّ
ْيُر َمْعُروفم َعذِن اْلُعَلَمذاِء ِفذي َتْفِسذيِر اْْلَيذةِ  ََ : َما َقاَلُه ِمْن َهَذا َوِإْن َكاَن َلُه َوْجٌه َفِإنَُّه  الَِّتذي َنذَزَ  ِبَهذاَ َوالَّذِذي  اْلَبرِ 

}ِمذن َقْبذِل  :ويدل على صحة هذا القذول ذكذره فيهذا َأي في ثاث أوقا  {َمرَّا م  }ثاث :َعَلْيِه ُجْمُهوُرُهْم ِفي َقْوِلهِ 
َن الظَِّهيَرِة َوِمن َبْعِد َصَاِة اْلِعَشاء{  .[ر( سورة النذذو 58)]َصَاِة اْلَفْجِر َوِحيَن َتَضُعوَن ِثَياَبُكم مِ 

ُ  :الرَّاِبَعةُ  َب َّللاَّ اْلَعِبيذُد ِإْذ َ  َبذاَل َلُهذْمَ َواْْلَْطَفذاُل الَّذِذيَن َلذْم َيْبُلُوذوا ِعَباَدُه ِفذي َهذِذِه اْْلَيذِة ِبذَأْن َيُكذوَن  -َعزَّ َوَجلَّ -َأدَّ
 ".اْلُحُلَم ِإ َّ َأنَُّهْم َعَقُلوا َمَعاِنَي اْلَكْشَفِة َوَنْحِوَها
ال بةد مةن  ،مالةل هةؤال  يمنعةج  ويحهبةج  ف ،ويمكةن ن  ي ةفجها لغيةرهم ،يعني ظهروا واطلعجا على عةجرا  النسةا 

 االسجاذا .
 ".ى أهليهم في هذه اْلوقا  الثاثةيستأذنون عل"

 النةةاس تجبففةةج  مةةن المالبةةس فيهةةاو والعةةارة مةةر  بةةأ  هةةذه األوقةةا  هةةي نوقةةا  النةةجم،  ،ألنهةةا وقةةم النةةجم والراحةة 
 فقد ي ل  على شيٍ  من عجراتهم. ،وينامج  بال ي  البفيف

ْنِكَشاَف ِفيَها َوُمَاَزَمَة التََّعرِ ي. َفَما َقْبَل اْلَفْجِر َوْقُت اْنِتَهاِء النَّْوِم َوِهَي اْْلَْوَقاُ  الَِّتي َتْقَتِضي َعاَدُة النَّاِس اِ  "
ِد َأْيَضا َوهِ  َِ ِثَياِب النََّهاِر. َوَوْقُت اْلَقاِئَلِة َوْقُت التََّجرُّ َر ِْلَنَّ النََّها ؛َي الظَِّهيَرةُ َوَوْقُت اْلُخُروِج ِمْن ِثَياِب النَّْوِم َوُلْب

اِلٌب ِفي َهِذِه َيْظَهُر ِفيَها ِإَذا َعَا ُشَعاُعُه َواْشَتدَّ َحرُُّه. َوَبْعَد َصَاِة اْلِعَشاِء َوْقُت التََّعرِ ي ِللنَّْوِمَ َفالتَّكَ  ََ ُف  شُّ
 ِإَلى ُعَمَر ْبِن ُمْدِلجٌ  :ُيَقاُل َلهُ  اْلنصار من ابعث َامَ  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  اْْلَْوَقاِ . ُيْرَوى َأنَّ 

َلَق َعَلْيِه اْلَباَبَ َفَداَّ َعَلْيِه اْلُوَاُم اْلَباَب  َْ َفَناَداُهَ َوَدَخَلَ َفاْسَتْيَقَظ اْلَخطَّاِب َظِهيَرَة ِلَيْدُعوُهَ َفَوَجَدُه َناِئَما َقْد َأ
َ َنَهى أَ ءُعَمُر وجلَ فانكشف منه شي ُخوِل َعَلْيَنا ِفي َ َفَقاَل ُعَمُر: َوِدْدُ  َأنَّ َّللاَّ ْبَناَءَنا َوِنَساَءَنا َوَخَدَمَنا َعِن الدُّ

 ِ َ ُثمَّ اْنَطَلَق ِإَلى َرُسوِل َّللاَّ اَعاِ  ِإ َّ ِبِإْذنم ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َهِذِه السَّ َفَوَجَد َهِذِه اْْلَيَة َقْد ُأْنِزَلْتَ َفَخرَّ  -َصلَّى َّللاَّ
 ."مكيةَساِجَدا ُشْكَرا ّلِلَِّ. وهى 

 مبرإ؟ 
 فا حجة فيه.عن ابن عباس بدون إسناد طالب: قال: ذكره الواحدي 

قةةد يةةأتي  ،ال يفةةرل  -رحمةةه هللا-ن  رسةةجل هللا، مةة  ننةةه ال يفةةرل بةةين ال ةةي ، المؤلةةف قةةال هنةةا: ت ةةروى  افقةة ؟ ي   
 في مالل هذا. اعي االص الحويقجل فيه: تروى، ال تر بحدتٍ  في ال حيحين 

 ؟في أولها فا أدري ما وجه قوله: وهي مكية ل: السورة مدنية بإجما  كما نقل القرطبيقا المعلق طالب:
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 (11) سورة النور-تفسري القرطيب
 كية؟مفكيف يقول: السورة الوام أنصاري : آخر طالب
 مدلج؟
 .هذا يدل أنها مدنيةطالب: 

ر مةن فيه، الببر ال يعجمد عليه، ومجافقا  عمر معروف ، مجافقةا  عمةر نكالة هي السجرة مدني ، لكن الببر فيه ما
 ع رين.

وذكذر  َأي الذذين لذم يحتلمذوا مذن أحذراركم قالذه مجاهذد {َوالَّذِذيَن َلذْم َيْبُلُوذوا اْلُحُلذَم ِمذنُكمْ } :قوله تعالى :الخامسة"
 ."ليستأذنكم :إسماعيل بن إسحاا كان يقول
 يسماعيل بن يسحال القاضي.

ذذَر ِإْسذذَماِعيُل ْبذذُن ِإْسذذَحاَا َكذذاَن َيُقذذوُل: ِلَيْسذذَتأْ " ََ ذذا َمَلَكذذْت َأْيَمذذاُنُكْمَ َعَلذذى التَّْقذذِديِم َوَذ ِذْنُكُم الَّذذِذيَن َلذذْم َيْبُلُوذذوا اْلُحُلذذَم ِممَّ
َنَها اْلَحَسُن ْبُن َأِبي الْ  ِمَ َوَسكَّ َماِء. َوَقَرَأ اْلُجْمُهوُر ِبَضمِ  الاَّ مَِّةَ َوَكذا ؛َحَسنِ َوالتَّْأِخيِرَ َوَأنَّ اْْلَيَة ِفي اإلِْ َن ِلِثَقِل الضَّ

و َيْسَتْحِسذذُنَها. ِْلَنَُّهذذْم َلذذْم ُيذذْؤَمُروا ِباِ ْسذذِتْئَذاِن َثَاَثذذاَ ِإنََّمذذا ُأِمذذُروا  ؛ُنِصذذَب َعَلذذى الظَّذذْرفِ  {َثذذَاَث َمذذرَّا م }و َأُبذذو َعْمذذرم
 ".بينة {َثَاثَ }في ِباِ ْسِتْئَذاِن ِفي َثَاَثِة َمَواِطَنَ َوالظَّْرِفيَُّة 

َن الظَِّهيَرِة َوِمذن َبْعذِد َصذَاِة اْلِعَشذاءِمن َقْبِل َصَاِة اْلفَ } ب و  يجذ َوقذد مضذى معنذاه {ْجِر َوِحيَن َتَضُعوَن ِثَياَبُكم مِ 
 َ{َثذَاثُ }برفذ   {َثذَاُث َعذْوَرا م } :قذرأ جمهذور السذبعة {َثذَاُث َعذْوَرا م لَُّكذمْ }َ أن يستأذن ثاث مرا  في كذل وقذت

َقذاَل  {َثذَاَث َمذرَّا م } :بالنصب على البدل من الظذرف فذي قولذه {َثَاثَ }م وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاص
. َقذاَل: َوِإنََّمذا اْخَتذْرُ  الرَّ  ْفذُ  َأَحذبُّ ِإَلذيَّ ِْلَنَّ اْلَمْعَنذى: َهذِذِه  ؛ْفذ َ َأُبو َحاِتمم: النَّْصذُب َضذِعيٌف َمذْرُدوٌد. َوَقذاَل اْلَفذرَّاُء: الرَّ

ْفذذُ  ِعْنذذَد اْلِكَسذذاِئيِ  ِباِ ْبِتذذَداِءَ َواْلَخَبذذُر ِعْنذذَدُه َمذذا َبْعذذَدُهَ َوَلذذْم َيُقذذْل ِباْلَعاِئذذِدَ َوَقذذاَل اْلِخَصذذاُل َثذذَاُث َعذذْوَرا . َوالرَّ ذذا  م َنصًّ
اَعاُ  الَِّتي َتُكوُن ِفيَها اْلَعْوَرُةَ ِإ َّ َأنَُّه َقَرَأ ِبالنَّْصِبَ وَ   النَّْصُب ِفيِه َقْوَ ِن: ِباِ ْبِتَداِء. َقاَل: َواْلَعْوَراُ  السَّ

ذاُج: اْلَمْعَنذى ِلَيْسذَتْأِذْنُكْم َأْوَقذاَ   {َثذَاَث َمذرَّا م } :علذى قولذهَأنَُّه َمذْرُدوٌد  :َأَحُدُهَما َوِلَهذَذا اْسذَتْبَعَدُه اْلَفذرَّاُء. َوَقذاَل الزَّجَّ
َ َفُحِذَف اْلُمَضاُف َوُأِقيَم اْلُمَضاُف ِإَلْيِه مَ   .َقاَمهُ َثَاِث َعْوَرا م

َ َوَنْحِو َذِلَك.  يءن يجَجْمُ  َعْوَرةمَ َوَباُبُه ِفي الصحيح أ {َعْوَرا م }و َعَلى َفَعَا م )ِبَفْتِح اْلَعْيِن( َكَجْفَنةم َوَجَفَنا م
ُنوا اْلَعْيَن ِفي اْلُمْعَتلِ  َكَبْيَضةم َوَبْيَضا م  اِعِر:ِْلَنَّ َفْتَحُه َدا م ِإَلى اْعِتَاِلِه َفلَ  ؛َوَسكَّ  ْم ُيْفَتْح ِلَذِلَكَ َفَأمَّا َقْوُل الشَّ

 أبذذذذذذذذذذذذذذذذذو بيضذذذذذذذذذذذذذذذذذا  رائذذذذذذذذذذذذذذذذذح متذذذذذذذذذذذذذذذذذأوب
 

 رفيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق بمسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذح المنكبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذين سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبوحُ  
 

 ".فشاذ
هنةةا يقةةجل: وبابةةه فةةي ال ةةحيع ن  يهةةي  علةةى فعةةال ، هنةةا ........  مةةا معنةةى هةةذا؟لةةه، راٍ  يلةةى اعجالأل  فجحةةه 
َرا ٍ }قةةةال:  نجا العةةةين فةةةي المعجةةةل ابيضةةةٍ  ن  يهةةةي  علةةةى فعةةةال  عةةةَجرا ،  :مةةةا قةةةال {َعةةةجا اهفنةةةٍ  ومفنةةةا ، وسةةةك 

را   أل  فجحه راٍ  يلى اعجالله :وبيضا  مالل فلم يفجع لذلل  ألنه تن بق عليةه القاعةدة، تحراةم الةجاو  عجرة وعجا
فةي لكةن فةي ال ةحيع تفةجع،   ير )عجرا (  ألنه لج فجحم الجاوير )عارا ( ما ت، ت اوانفجع ما قبلها فقلبم نلف  

ةالمعجة القاعةدة ننهةا ي ا تحراةةم الةجاو وانفةجع مةةا قبلهةا تقلةة  لةج قلنةةا تحراةم الةةجاو، ، ال مةا تفةةجع  ألنةه تلةزم قلبهةةا نلف 
،  القةان األصةل: يقجامة: يقامة  وإمةا ة، تججهمج  انفجاحها ي ا نراروا قلبها، فمالال  ولج لم تنفجع الجاو  اوهم نحيان  ، انلف  
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ةة: تحراةةم الةةجاو وتةةجه م ايقةةجل، ةوإمةةجا   نجهاانفجةةاح مةةا قبلهةةا فقلبةةم نلف  ألنهةةم يم ةةج   لمةةا ا؟لةةاال تنقلةة ،   ، وهنةةا سةةك 
 .افجحمل ما قبلها فقلبم نلف   على السما ، ما سم  )عارا ( من نمل ن  يقال: تحرام الجاو

ََ َعَلْيُكْم َوَ  َعَلْيِهْم ُجَناٌح َبْعَدُهنَّ } :قوله تعالى :السادسة"  ".ن يستأذنواأي في الدخول من َير أ {َلْي
، وخَ ةجا  علةى لةى )خَ ةجا (؟ الةجاو مجحراة ما تقلة ؟ أل  بعضةهم نممعةجا ع نو اتقل  هنا نلف  جا ، خ جة وخ   
نلةف ال يمكةن الن ةق بهةا فةال تقلة ،  الذي تاله فةي األمالةال، نلةف مة ، لكن نلف اعلى القائل تقل  الجاو هذا الهم  

 .الهم  ال حيع )خ  جا ( اونيض  
{ :وله تعالىق :السادسة" ََ َعَلْيُكْم َوَ  َعَلْيِهْم ُجَناٌح َبْعَدُهنَّ ْيذِر َأْن َيْسذَتْأِذُنوا َوِإْن ُكْنذُتْم أ }َلْي ََ ُخوِل ِمذْن  ْي ِفذي الذدُّ

ِليَن. ُمُكْم َوَطوَّاُفذوَن َعَلذْيُكْم. َوَأَجذاَز ِبَمْعَنى ُهْم َطوَّاُفوَن. َقاَل اْلَفرَّاُء: َكَقْوِلَك ِفي اْلَكَاِم ِإنََّمذا ُهذْم َخذدَ  {َطوَّاُفونَ } ُمَتَبذِ 
ذذُه َنِكذذَرٌةَ َواْلُمْضذذَمُر ِفذذي" َعَلذذْيُكْم" َمْعِرَفذذٌة. َوَ  ُيِجيذذُز اْلَبْصذذِريُّوَن َأْن َيُكذذوَن َحذذاَ  ِمذذَن  ؛اْلَفذذرَّاُء َنْصذذَب" َطذذوَّاِفيَن" ِْلَنَّ
ونزلذت علذى عمذرو  َو  يجذوز مذرر  بزيذد َ خذتاف العذاملين {َبْعُضذُكمْ }وفذي  {َعَلذْيُكمْ } اْلُمْضَمَرْيِن اللََّذْيِن ِفذي

ومنذه الحذديث فذي  َيطوفذون علذيكم وتطوفذون علذيهم :أي {َطوَّاُفذوَن َعَلذْيُكم}فمعنى  َالعاقلين على النعت لهما
 َعَلْيَنذاَ ِْلَنَّ َحِقيَقذَة َفَمَنَ  ِفي الذثََّاِث اْلَعذْوَراِ  ِمذْن ُدُخذوِلِهمْ َ «إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافا » :الهرة

ن فبذيَّ  َأي سذهلة للمذدخل [( سذورة اْلحذزاب13)]}ِإنَّ ُبُيوَتَنذا َعذْوَرٌة{ العورة كل شذي َ  َمذاِنَ  ُدوَنذُهَ َوِمْنذُه َقْوُلذُه:
 ".ُخهُ َوِهَي اْلَخْلَوُة ِفي َحاِل اْلَعْوَرِةَ َفَتَعيََّن اْمِتَثاُلُه َوَتَعذََّر َنسْ العلة الموجبة لإلذن 

 ي ا اانم العل  قائم  فال نسخ. ،العل  قائم ، ما رامم العل  قائم   فال نسخ أل 
 ":م رف  الجناح بقولهث"

مةن معلةجا األبةجاب مةن  مةاإ، بحية  ت ةرى و بع  الناس ننهم ي ا بنةجا البيةج   يعني بع  الناس اآل  ي اهد من
هةذه نبةجاب تغلةق ال يمكةن الجلةجإ مةن  :نو نقةجل بةجاب؟  هةذا فةي حكةم السةججر ال فةي حكةم األينقةجل هةل ورائها، ف

يفجرض ن  هةذا ال ةب  ورائها، واجنهم يضعجنها بهذه ال ريق  ال شل ننه تفري  اغيره من ننجا  الجساهل، يعني 
مةن صةاح  البيةم وقةل مالةل ةم اسجأ   الداخل ةم بعد  لل النسا  ما احجهبن عن الةداخل، هةذا تفةري   اوض  باب  
مةن نرار الةدخجل  أل  هةذه ال تمنة   هةذا تفةري  وال تؤخةذ حكةم السةججر الةذياب الةذي يك ةف مةا ورا ه، في البهذا 

 تمن  من نرار الدخجل.
ََ َعَلذْيُكْم َوَ  َعَلذْيِهْم ُجَنذاٌح َبْعذَدُهنَّ َطوَّاُفذوَن َعَلذْيُكم َبْعُضذُكْم َعَلذى َبْعذضم }: م رف  الجناح بقولهث" أي يطذوف  {َلذْي

ُ َلُكُم اْْلَيا ِ } .ضبعضكم على بع َذِلَك ُيَبيِ ُن َّللاَّ الَّذَة َعَلذى  {ََ ُ َلُكذْم آَياِتذِه الدَّ َ َأْي ُيَبذيِ ُن َّللاَّ اْلَكاُف ِفي َمْوِضذِ  َنْصذبم
ُ َعِليٌم َحِكيمٌ }ُمَتَعبََّداِتِه َبَياَنا ِمْثَل َما ُيَبيِ ُن َلُكْم َهِذِه اْْلَْشَياَء.  َّللاَّ  .تقدم {ََ

رضذي -وفي صحيح مسلم عن عبد هللا بذن عمذر َ يريد العتمة {َوِمن َبْعِد َصَاِة اْلِعَشاء} :له تعالىقو  :السابعة
  أتولبنكم اْلعراب علذى اسذم صذاتكم   » :يقول -صلى هللا عليه وسلم-سمعت رسول هللا  :قال -امهللا عنه

وفذي  َ«وإنهذا تعذتم بحذاب اإلبذل َعشذاءفإنهذا فذي كتذاب هللا ال» :وفذي روايذة «إنها العشاء وهم يعتمون باإلبل
صذلى هللا -أخذر النبذي  :وقذال أنذََ يذؤخر العشذاء -صلى هللا عليه وسذلم-كان النبي  :البخاري عن أبي برزة

بين العشذاءين  -يعني العصر- (فصاها) :وفي الصحيحَ وهذا يدل على العشاء اْلولى َالعشاء -عليه وسلم
يرهَ المورب والعشاء  ".«اولو يعلمون ما في العتمة والصبح ْلتوهما ولو حبوَ » :وفي الموطأ َو
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 (11) سورة النور-تفسري القرطيب
لةج يعلمةج  »: -عليةه ال ةالة والسةالم-للكراه ، وال ارن ما ما  عنه   رت  السابقاحفدل على ن  النهي في األ

 .-عليه ال الة والسالم-لجحريم لما قاله لوالمق جر بها الع ا ، ولج اا  النهي  «ما في العجم 
َلَواِ  َنْحَوا ِمْن َصذَاِتُكْمَ  صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا  :جابر بن سمرة قالوفي مسلم عن " ُيَصلِ ي الصَّ

ذَاَة. َوَقذاَل اْلَقاِضذي َأُبذو َبْكذِر ْبذُن الْ  ُر اْلَعَتَمذَة َبْعذَد َصذَاِتُكْم َشذْيَئاَ َوَكذاَن ُيِخذفُّ الصَّ : َوَهذِذِه َأْخَبذاٌر َوَكاَن ُيذَؤخِ  َعَرِبذيِ 
ُل ِمذَن اْْلِخذِر ِبالتَّذاِريِخَ َوَنْهُيذُه مُ  وعذن  َعذن تسذمية الموذرب عشذاءَ  -عليذه السذام-َتَعاِرَضٌةَ َ  ُيْعَلُم ِمْنَهذا اْْلَوَّ

مذن  :وقذد كذان ابذن عمذر يقذول َعمن عذداهم فا مرد له من أقوال الصحابة فضَا  َتسمية العشاء عتمة ثابت
َعذْن َتْسذِمَيِة اْلَمْوذِرِب ِعَشذاَء َوَعذْن َتْسذِمَيِة اْلِعَشذاِء َعَتَمذَة  القاسم قال مالكوقال ابن  َالعتمة فقد أثمصاة  :قال

َحاَبِة َفْضَا َعمَّْن َعَداُهْم. َوَقْد َكاَن اْبُن ُعَمَر َيُقذوُل: َمذْن َقذ اَل َصذَاُة اْلَعَتَمذِة َفَقذْد َثاِبٌتَ َفَا َمَردَّ َلُه ِمْن َأْقَواِل الصَّ
ُ َسذمَّاَها َصذَاَة اْلِعَشذاِء َفَأَحذبَّ النَِّبذيُّ  {َوِمن َبْعِد َصَاِة اْلِعَشاء} :َقاَل اْبُن اْلَقاِسِم َقاَل َماِلكٌ َأِثَم. وَ  ُ -َفاّلِلَّ َصذلَّى َّللاَّ

ْنَساُن َأْهَلهُ  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُ َتَعاَلى ِبِهَ َوُيَعلِ َمَها اإلِْ َعَتَمَة ِإ َّ ِعْنَد ِخَطذاِب  :َوَوَلَدُهَ َوَ  ُيَقالُ  َأْن ُتَسمَّى ِبَما َسمَّاَها َّللاَّ
 ".َمْن َ  َيْفَهمُ 

العرفةةي الةةذي ررمةةجا االصةة الح الةةذي ال يفهةةم االصةة الح ال ةةرعي وإنمةةا يفهةةم مةةن ال يفهةةم االصةة الح ال ةةرعي، 
عةدل تسةمي  شةي  ال ي   يباطبج  بأعرافهم وعاراتهم الجي مةروا عليهةا، فة  ا ررمةجا علةىعليه وهكذا عجام المسلمين 

  .بعد يفهامهم االص الح ال رعيبهم عنه يال 
ةةةم تةةذه   ونع ةه  ااتةةل ف نةه نفضةةل مةةن السةائل،نعةة ز  ااتةل، ابحةة  عةن شةةب  محةةروم ل ةةب : نمةا لةةج قلةم 

يباطة  فةي عرفةه وإال  منهةا، يقةجل: هةذا المحةروم فةي عرفنةا؟يلى شبٍ  عنده األرصدة في البنجك لكنه ال تنفق 
يقةةال لةةه: ال تعةة  المحةةروم،  وحيناةةذٍ ال ةةرعي؟ ال بةةد ن  تبةةي ن لةةه العةةرن ال ةةرعي واالصةة الح ال ةةرعي، بةةالعرن ب
ل ةةجم  يقةةجل:  -مةةل وعةةال -وهللا ما َحةةقو مَّعا ةةَجالزهز تَن فزةةي َنما ومز{*  }َوالَّةةذز ةةر  ةةائزلز َوالاَمحا فأنةةم  [( سةةجرة المعةةارإ25-24)]ل زلسَّ

الح هذا العامي الذي ال يعةرن الحقيقة  ال ةرعي ، وإنمةا يعةرن الحقيقة  ص نهيم عم ن نمر هللا ب ع ائه مراعاة ال
لةةذه  يلةةى شةةب  يملةةل المالتةةين واألرصةةدة   ألنةةل لةةج قلةةم لةةه: نعةة ز المحةةروم وهةةج نفضةةل مةةن السةةائل فيةة العر 

ل: هةذا المحةروم، صةحيع هةذا المحةروم فةي عةرن ج يقةو لكنه مقجر على نفسه وعلى من يمةج   ،ال ائل  في البنجك
ال سةيما عنةد مباطبة  مةن ال يفهةم، ال بةد  ،افال بد من مالح ة  هةذ ،لكن ليس هذا هج المق جر في اآلي  ،سالنا

 .من يفهامه
 :وقد قال حسان"
 

 وكانذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت   يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذزال بهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا أنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيَ
 فذذذذذذذذذذذذذذذد  هذذذذذذذذذذذذذذذذا ولكذذذذذذذذذذذذذذذن مذذذذذذذذذذذذذذذن لطيذذذذذذذذذذذذذذذف

 

 خذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال مروجهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا نعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم وشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاءُ  
 يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذؤرقني إذا ذهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب العشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاءُ 

 

ذا َسذمَّاَها َّللاَُّ َوَقْد ِقيَل: ِإنَّ َهَذا النَّْهَي َعِن   اتِ َباِ  اْْلَْعَراِب ِفي َتْسِمَيِتِهُم اْلِعَشاَء َعَتَمَةَ ِإنََّما َكاَن ِلَئاَّ ُيْعَدَل ِبَها َعمَّ
 ".{َوِمن َبْعِد َصَاِة اْلِعَشاء} :َتَعاَلى ِفي ِكَتاِبِه ِإْذ َقالَ 
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 ريضخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

ولهةةذا  ،-العجمةة –بحيةة  ال تعةةرن يال بهةةذا بمعنةةى ننةةه ال ي غةةى االسةةم األعرابةةي علةةى االسةةم ال ةةرعي، ال ي غةةى 
االسةم ال ةرعي، ال ننةه ال يهةج     نكةم تنسةج بمعنةى ن «ال تغلبةنكم األعةراب علةى اسةم صةالتكم»ما  في الحدت : 

 ن  ي لق بالكلي ، وإنما ال يغل  عليه هذا االسم بحي  ت نسى الجسمي  ال رعي .
ََ َعَلذى جهذة التحذريمَ وعلذى َأنَّ َتْسذِمَيَتَها اْلَعَتَمذَة َ  َيُجذوُز. َأَ  َتذَرى َفَكَأنَُّه َنْهُي ِإْرَشادم ِإَلى َما ُهَو اْْلَ " ْوَلىَ َوَلْي

 -أبذاح تسذميتها بذذلك أبذو بكذر وعمذر وقذد َقد أطلق عليها ذلك -صلى هللا عليه وسلم-َأنَُّه َقْد َثَبَت َأنَّ النَِّبيَّ 
يِنيَّذِة َعذْن َأْن ُيْطَلذَق َعَلْيَهذا َمذا ُهذَو َوِقيَل: ِإنََّما َنَهى َعنْ  -مارضي هللا عنه ذِريَفِة الدِ   َذِلَك َتْنِزيَها ِلَهذِذِه اْلِعَبذاَدِة الشَّ

 :ِلَهذذَذا َقْوُلذذهُ اْسذذٌم ِلِفْعَلذذةم ُدْنَيِويَّذذةمَ وهذذى الحلبذذة التذذي كذذانوا يحتلبونهذذا ِفذذي َذِلذذَك اْلَوْقذذِت َوُيَسذذمُّوَنَها اْلَعَتَمذذَةَ َوَيْشذذَهُد 
 .«تعتم بحاب اإلبل فإنها»

ِزيَّذَة  :َرَوى اْبُن َماَجْه ِفي ُسَنِنهِ  :الثَّاِمَنةُ  ََ َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعيَّاشم َعْن ُعَماَرَة ْبِن  َثَنا ُعْثَماُن ْبُن َأِبي َشْيَبَة َحدَّ َحدَّ
َِ ْبِن َماِلكم َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َعِن النَِّبي ِ  مذن صذلى فذي » :أنذه كذان يقذول -عليذه وسذلم صذلى هللا- َعْن َأَن

 ".«من النار اأربعين ليلة   تفوته الركعة اْلولى من صاة العشاء كتب هللا له بها عتقَ  جماعةم 
 ؟عنه ما ا قال حدت  ابن مام 

صذيري: فيذه إرسذال وضذقفَ قذال و َ وقذال الباعذن عمذر مرفوَعذمذن حذديث أنذَ  أخرجه ابن ماجة :طالب: قال
وأخرجذه لَ. انتهذى كامذهَ كذان يذد وإسذماعيل بذن عيذاشولم يلقهَ  اأنسَ  دارقطني: لم يدرك عمارةوال الترمذي

: هذو حسذن َ وقال اْللباني في ضعيف ابذن ماجذهوقفه ر فيه وصوبيم  اختافم يس الترمذي من حديث أنَ
 وانظر الصحيحة والضعيفة. ،«الركعة اْلولى من صاة العشاء   تفوته»دون قوله: 

من صلى العشاء في » :-صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا  :صحيح مسلم عن عثمان بن عفان قالوفي "
 .«ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله َجماعة فكأنما قام نصف الليل

اَرُقْطِنيُّ ِفي ُسَنِنِه َعْن ُسَبْي م َأْو ُتَبْي م َعْن َكْعبم َقاَل: َمْن َتَوضَّ  َأ َفَأْحَسَن اْلُوُضوَء َوَصلَّى اْلِعَشاَء اْْلِخَرَة َوَرَوى الدَّ
َعا م َفَأَتمَّ ُرَُوَعُهنَّ َوُسُجوَدُهنَّ َوَيْعَلُم َما َيْقَتِرُئ فيهن كن له بمنزلة ليلة   "القدر.َوَصلَّى َبْعَدَها َأْرَبَ  َرََ

ال تةدري مةا  ارن ويجةدبر مةا يقةرن، ال ننةه يقةرن شةيا  ما يقةرن، تنجبةه لمةا يقةيقرن، يعلم ما يقجرئ يعني يعلم ما يقجرئ يعني 
 ما في االم هللا. يقجل، وال تجدبر

ُ َلُكذْم آَياِتذِه }َوِإَذا َبَلَغ اْْلَْطَفاُل ِمنُكُم اْلُحُلذَم َفْلَيْسذَتْأِذُنوا َكَمذا اْسذَتْأَذَن الَّذِذيَن ِمذن َقذْبِلِهْم َكذَذِلَك ُيَبذي ِ قوله تعالى: " ُن َّللاَّ
 ُ َّللاَّ  .[( سورة النذذور59)]َعِليٌم َحِكيٌم{ََ

مََّة ِلِثَقِلَها. َواْلَمْعَنى: َأنَّ اْْلَْطَفاَل ُأِمُروا ِباِ ْسِتْئَذاِن فِ  َُوَرِةَ َقَرَأ اْلَحَسُن:" اْلُحْلَم" َفَحَذَف الضَّ ي اْْلَْوَقاِ  الثََّاَثذِة اْلَمذْذ
ْيِر َذِلَك َكَما ََ ْرَنا. ثم أمر هللا َتَعاَلى ِفذي َهذِذِه اْْلَيذِة َأْن َيُكوُنذوا ِإَذا َبَلُوذوا اْلُحُلذَم َعَلذى ُحْكذِم  َوُأِبيَح َلُهُم اْْلَْمُر ِفي  ََ َذ

. َوَهذَذا َبَيذاٌن ِمذَن َّللاَّ  َجاِل ِفي اِ ْسِتْئَذاِن ِفي ُكذلِ  َوْقذتم  :وقذال .وإيضذاح حالذه وحرامذه َْلحكامذه -عذز وجذل- الرِ 
 َْلن اْلطفذال َيذر مخذاطبين و  متعبذدين ؛{ِلَيْسذَتْأِذنُكمُ } :وقذال فذي اْلولذى َفليسذتأذنوكم ولذم يقذل {َفْلَيْسَتْأِذُنوا}

 ".{َوِإَذا َبَلَغ اْْلَْطَفاُل ِمنُكُم اْلُحُلَم َفْلَيْسَتْأِذُنوا} :قلت لعطاء :وقال ابن جريج
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ومةةه لمةةن يعقةةل اسةةجأ نجا،  مةةا قيةةل: يةةا نتهةةا األطفةةالولةةذا لةةم تجمةةه لهةةم الب ةةاب، قيةةر مبةةاطبين يعنةةي األطفةةال 

تَن آَمن ةةجا} بالب ةةابالب ةةاب، ولةةةم تلجةةزم الب ةةاب، ولمةةن يمجالةةل  بةةأمر هةةةؤال  للةةذتن آمنةةجا فهةةذا نمةةةر  {َيةةا َنَتَهةةةا الَّةةذز
 .وإال فاألصل ن  ال فل ال تجهه يليه الب اب  ألنه قير مباط  وال مجعبد ،وإلزامهم باالسجاذا 

َقذاَل: َواِجذٌب َعَلذى النَّذاِس َأْن َيْسذَتْأِذُنوا  {ا َبَلَغ اْْلَْطَفاُل ِمذنُكُم اْلُحُلذَم َفْلَيْسذَتْأِذُنواَوِإذَ } :قلت لعطاء :وقال ابن جريج"
: ُقْلُت ِلْْلَْوَزاِعي ِ  َيْسذَتْأِذُن؟ َقذاَل: َما َحدُّ الطِ ْفِل الَِّذي  :ِإَذا اْحَتَلُمواَ َأْحَراَرا َكاُنوا َأْو َعِبيَدا. َوَقاَل َأُبو ِإْسَحاَا اْلَفَزاِريُّ

وفذذي هذذذا  َأي يسذذتأذن الرجذذل علذذى أمذذه َالزهذذري  هوقالذذ َ  َيذذْدُخُل َعَلذذى اْمذذَرَأةم حتذذى يسذذتأذن. :َأْرَبذذُ  ِسذذِنيَنَ َقذذالَ 
 ".المعنى نزلت هذه اْلية
يعقةةل سةةنين ال شةةل ن  األطفةةال تجفةةاوتج  فةةي مالةةل هةةذا، بعةة  األطفةةال وهةةج ابةةن ةةةال  سةةنين نمةةا الجحدتةةد بةةأرب  

تنةةاهز فةةي السارسةة ، وبعةة  األطفةةال  افةةي الرابعةة  والبامسةة  ونحيان ةةنجبةةه ألمةةجر ال تنجبةةه لهةةا مةةن هةةج نكبةةر منةةه وي
منهم من تجقةدم تمييةزه ومةنهم مةن تجةأخر، ونهةل عند األطفال،  مجفاو والجمييز الحلم ولما يعقل بعد، فهم تجفاوتج  

وا صةةح  السةةما  بةةالبمس وهةةج مةةا المهةة    محمةةجر بةةن الربيةة  الةةذي عقةةل اعجمةةدوا علةةى حةةدت الحةةدت  حينمةةا حةةد 
ل بةةن مةةريج حينمةةا حةةدر بةةاألرب ، لسةةنين و خمةةس  تجهةةاو  كةةن الةةذي فةةي فةةي روايةةٍ : نربةة  سةةنين، فلعلهةةا هةةي معةةج 

 ال حيع: ابن خمس سنين.
ََ َعَلذذْيِهنَّ جُ  قولذذه تعذذالى:" ِتذذي َ  َيْرُجذذوَن ِنَكاَحذذا َفَلذذْي َسذذاء الاَّ ْيذذَر }َواْلَقَواِعذذُد ِمذذَن النِ  ََ َنذذاٌح َأن َيَضذذْعَن ِثَيذذاَبُهنَّ 

ُ َسِميٌ  َعِليٌم{ َّللاَّ َجا م ِبِزيَنةم َوَأن َيْسَتْعِفْفَن َخْيٌر لَُّهنَّ ََ  .[( سورة النذذور60)]ُمَتَبرِ 
 :فيه خمَ مسائل

َ ِلَيُدلَّ َحْذُفَها َعَلذى َأنَّذُه ُقُعذوُد اْلِكَبذِرَ اْلَقَواِعُد َواِحَدُتَها َقاِعٌدَ ِبَا  {َواْلَقَواِعُد ِمَن النِ َساء} :قوله تعالى :اْلولى َهاءم
َما َقاُلوا ََ:" 

نمةا ي ا اةا  ي ا نريد  ن  ت ةجن بةالقعجر الةذي هةج ضةد القيةام قيةل: قاعةدة،  ي ا قيل في المرنة  ،ال ننه ضد القيام
قةةال: قاعةةد  أل  هةةذا خةةا  الن ةةر يلةةى الةةزواإ واجنهةةا ال تريةةد النكةةاح يقعةةجر الكبةةر، الكبةةر الةةذي نقعةةدها عةةن مةةن 

اإ يلةى تمييةز بينهةا   أل  هةذا مةن خجاصةها مةا تحجةوامةرنة حةائ حامل ، ما يقال:  امرنة حاملبالنسا ، اما يقال: 
ةي ا بلة  وبين الرمال، لكةن  الجسةمي  هةل تجصةف ننةه قاعةد نو مجقاعةد؟ يعنةي هةل  بحية  تجعبةه العمةل االرمةل مبلغ 
يعنةي م نة  ننةه  ،هةذه م نة  -عةن العمةل ايعنةي عةامز  – ااجنةه مجقاعةد  سةنه  نو تراه العمةل لكبةربمن ترك العمل 

المةرنة الجةي تةأنف  ؟ي ا بل  هذا السن ننه قد يكج  العمل ي ق عليه فيجقاعةد، فهةل هةج مةن هةذا البةاب نو مةن قيةره
ةاللةجاتي ال ترمةج  نكيقةال لهةا: قاعةد،  وال ترق  في الزواإ لجبعاته وتعهز عةن حقةجل الةزوإ مةالال   فهةذه قاعةد،  ااح 

ةةبلةة  والرمةةل الةةذي  نو ألي عمةةٍل مةةن ويجهةةه آلخرتةةه طةةال بةةه العمةةل ونرار ن  ترتةةاح  وعمةةل عمةةال   امةةن السةةن مبلغ 
 .األعمال

يفرقةج  بةين المجقاعةد وبةين لكةنهم ال ، امجقاعةد   يسةمجنهتجراةه و المق جر ن  هذا العمةل الةذي نفنةى فيةه مةل  عمةره  
له ن  يسجمر في العمل تقاعد بقجة الن ام يعني ما يحق وإ ا قيل: مجقاعد، عه ج وط مقاعد  ألنه ي ا تقاعد باخجياره
  .يقال له: مقاعد، هذا األصل
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ال بةد  أل  هةذا نمةر  المجقاعةد والمجقاعةدة؟وهةل نفةرل بةين  ؟لكن هل هناك ارتباط بين القجاعد والمجقاعد والمجقاعدة
رولةةم ةةجرك بةةين الرمةةال والنسةةا  فةةال بةةد مةةن الجفريةةق،  رو  يقحةةاٍم العمةةل خةةا  بالرمةةال امةةا هةةج األصةةل ن   ج قةةد 

اما ن  القجاعةد فيكج  من خجا   الرمال،  ،ما ال يعنيهن   أل  األعمال في األصل للرمال ليسم للنسا للنسا  في
ةمن خجا  النسا ، والجقاعد أل  العمل خا   يلةى الجفريةق بةين  فةال نحجةاإ حيناةذٍ بالرمةال،  ابالرمةال يكةج  خاص 

اآل  هةةم فةةي بعةة  األلفةةاع يهةةرو  علةةى النسةةا  علةةى سةةبيل االسةةجقالل مةةا هةةج فةةي األصةةل جقاعةةد ومجقاعةةدة، م
نسةجا ة، هةذا اصة الحهم،  :نسةجا  فةي مامعة  اةذا، مةا يقجلةج   ،فال  آل فالنيللرمال، فيقال: الداججرة فالن  بنم 

والرمةل،  وننةه ال فةرل بةين المةرنة ا ، وال شل ننةه اصة الح خةاطي، يعنةي هةذا مةن اإليغةال فةي ت ةبه الرمةال بالنسة
 مرتب  على نمجٍر تريدونها.فعلى ال حال هذه األمجر 

َما َقاُلوا: اْمَرَأٌة َحاِملٌ " اِعرُ  ؛ََ . َقاَل الشَّ  :ِلَيُدلَّ ِبَحْذِف اْلَهاِء َأنَُّه َحْمُل َحَبلم
 فلذذذذذذذذذو أن مذذذذذذذذذا فذذذذذذذذذي بطنذذذذذذذذذه بذذذذذذذذذين نسذذذذذذذذذوة

 

 حذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبلن وإن كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن القواعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد عقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرا 
 

ْيذذِر َذِلذذَك: َقاِعذذَدٌة ِفذذي َبْيِتَهذذاَ َوَحاِمَلذذٌة َعَلذذى َظْهِرَهذذاَ ِباْلَهذذاِء. َواْلَقَواِعذذُد َأْيَضذذا: َأَسذذاُس اْلَبْيذذِتََوَقذذاُلوا ِفذذ ََ َواِحذذُدُه  ي 
  َقاِعَدٌةَ ِباْلَهاِء.

َ َوقَ  :الثَّاِنَيةُ  ذنِ  ِف ِمذَن السِ  ذُز اللَّذَواِتي َقَعذْدَن َعذِن التََّصذرُّ َثذِر اْلَقَواِعذُد: اْلُعجَّ َْ َعذْدَن َعذِن اْلَوَلذِد َواْلَمِحذيِضَ َهذَذا َقذْوُل َأ
ََ اْلُعَلَماِء. َقاَل َرِبيَعُة: ِهَي الَِّتي ِإَذا َرَأْيَتَها َتْسَتْقِذُرَها ِمْن ِكَبِرَها. َوَقذاَل َأُبذو ُعَبْيذَدَة: الاَّ  ِتذي َقَعذْدَن َعذِن اْلَوَلذِدَ َوَلذْي

.ِْلَنَّ الْ  ؛َذِلَك ِبُمْسَتِقيمم   "َمْرَأَة َتْقُعُد َعِن اْلَوَلِد َوِفيَها ُمْسَتْمَتٌ َ َقاَلُه اْلَمْهَدِويُّ
وفةي اجة  نهةل العلةم  ،اةا  سةنها، وبعة  النةاس يةأنف منهةا ابالمرنة ني  يسجمج  بع  الناس  ،أل  الناس تجفاوتج  

ال: العهةج  ت ةجهي، لكةن قةقرن بعضهم على بع  الم ةايخ ال ت ةجهي  جهى، و تجسامع في نمر العهج  الجي ال ت  
فةالمرنة بعة  النةاس ال يسةجنكف عةن االسةجمجا  بهةا ولةج اانةم  جهى، هذا الحل، اجنها ال ت  ا هج مت جهي كجنها 
تقعد عن الجلد وفيهةا مسةجمج ، والقعةجر عةن : أل  المرنة وبع  الناس يسجمج  بها على ني ومٍه اا ، يقجل ،كبيرة
وفيهةةا مسةجمج  لةةبع  مبكةةرة، فةي البمسةين،    ألنهةةا تقعةد عةن الجلةةد فةي سةنٍ  جا حقيقة   ال ارتبةةاط لةه باالسةجمالجلةد 

  جهى.بحي  ال ت   الناس يلى ن  ت ل يلى حدٍ  
َجذا م ِبِزيَنذةم } :قوله تعالى :الثالثة" ْيذَر ُمَتَبرِ  ََ ََ َعَلْيِهنَّ ُجَناٌح َأن َيَضذْعَن ِثَيذاَبُهنَّ   ؛كَ ِإنََّمذا ُخذصَّ اْلَقَواِعذُد ِبذَذلِ  {َفَلْي

َِ َعْنُهنَّ  ِظ  ؛ِ ْنِصَراِف اْْلَْنُف َ َوُأِزيذَل َعذْنُهْم ُكْلَفذُة الذتََّحفُّ َ َفُأِبيَح َلُهذنَّ َمذا َلذْم ُيذَبْح ِلَوْيذِرِهنَّ َجاِل ِفيِهنَّ إذ   يذهب ِللرِ 
.   اْلُمْتِعِب َلُهنَّ

:" َأنْ  :الرَّاِبَعةُ  : َوُهذَو اْلِجْلَبذاُب.  َقَرَأ اْبُن َمْسُعودم َوُأَبيٌّ َواْبُن َعبَّاسم " ِبِزَياَدِة" ِمْن" َقاَل اْبذُن َعبَّذاسم َيَضْعَن ِمْن ِثَياِبِهنَّ
" َواْلَعَرُب َتُقوُل: اْمذَرَأٌة َواِضذٌ َ ِللَِّتذي َكِبذَرْ  َفَوَضذَعْت ِخَماَرَهذا. َوَقذاَل  ََوُرِوَي َعِن اْبِن َمْسُعودم َأْيَضا:" ِمْن َجَاِبيِبِهنَّ

َكاِحَ َلْو َبَدا َشْعُرَها َفَا َبْأَسَ َفَعَلى َهَذا َيُجوُز َلَها َوْضُ  اْلِخَماِر. وَ َقْوٌم: اْلكَ  ِحيُح َأنََّهذا ِبيَرُة الَِّتي َأِيَسْت ِمَن النِ  الصَّ
ْر ِ  ابَِّة ِفي التََّستُِّرَ ِإ َّ َأنَّ اْلَكِبيَرَة َتَضُ  اْلِجْلَباَب الَِّذي َيُكوُن َفْوَا الدِ  الشَّ َواْلِخَماِرَ َقاَلُه اْبُن َمْسذُعودم َواْبذُن ُجَبْيذرم  ََ

ْيُرُهَما. ََ  "َو
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ونحجه، لكن الجمه المبجلف فيةه نو وإ  ابر سنها ن  تجنا ل عن شيٍ  مهم  مجفق عليه، اال عر ال يهج  للمرنة 

ر فيةةه لمةةا اانةةم واةةا  محاف جهةةا علةةى حهابهةةا الجةةي اانةةم تج ةةد ، ةةجهىال ت   ا، ي ا اانةةم عهةةج   ن ةةف الجمةةه مةةالال  
 .ب الجي تق  بهن نو عليهن الفجن لها نسمع من ال جاي ق عليها ال شل ن  األمر بالنسب  شاب  

َجا م ِبِزيَنةم } :قوله تعالى :الخامسة" ْيَر ُمَتَبرِ  َ َفِإنَّ َذِلَك  {ََ يَنِة ِلُيْنَظَر ِإَلْيِهنَّ َضا م ِبالزِ  ْيَر ُمْظِهَرا م َوَ  ُمَتَعرِ  ََ َأْي 
ُف َوالظُُّهوُر ِلْلُعُيوِنَ َوِمْنُه: ُبُروجٌ مِ  . َوالتََّبرُُّج: التََّكشُّ َماِء ْن َأْقَبِح اْْلَْشَياِء َوَأْبَعِدِه َعِن اْلَحقِ   ُمَشيََّدٌة. َوُبُروُج السَّ

ْلُمْؤِمِنيَنَ َما َتُقوِليَن ِفي َيا ُأمَّ ا :-ارضي هللا عنه-وقيل لعائشة  َواْْلَْسَواِرَ َأْي َ  َحاِئَل ُدوَنَها َيْسُتُرَها.
َباِغ َوالتََّماِئِم َواْلُقْرَطْيِن َواْلَخْلَخاِل َوَخاَتِم الذََّهِب َوِرَقاِا الثِ َياِب؟ َفَقاَلْت: يَ  ُتُكنَّ اْلِخَضاِب َوالصِ  ا َمْعَشَر النِ َساِءَ ِقصَّ

ينَ  ُ َلُكنَّ الزِ  ُة اْمَرَأةم َواِحَدةمَ َأَحلَّ َّللاَّ َما.ِقصَّ َجا م ِلَمْن َ  َيِحلُّ َلُكنَّ َأْن َيَرْوا ِمْنُكنَّ ُمَحرَّ ْيَر ُمَتَبرِ  ََ   َة 
َجا م }وعلى هذا  َفإذا خرجت فا يحل لها وض  الجلباب َهذا في بيوتهن :وقال عطاء ْيَر ُمَتَبرِ  ْيَر  {ََ ََ

. َوَعَلى َهَذا َيْلَزُم َأْن ُيَقاَل:  ْرِ َ َوَهَذا  ِإَذا َكاَنْت ِفي بيتها فا بدَخاِرَجا م ِمْن ُبُيوِتِهنَّ لها ِمْن ِجْلَبابم َفْوَا الدِ 
َ َواْسِتْعَفافَ  َظ اْلَجِميِ  ِمْنُهنَّ َر َتَعاَلى َأنَّ َتَحفُّ ََ . ُثمَّ َذ ُهنَّ َعْن َوْضِ  الثِ َياِب َبِعيٌدَ ِإ َّ ِإَذا َدَخَل َعَلْيَها َأْجَنِبيٌّ

. ُثمَّ ِقيَل: ِمنَ َواْلِتَزاَمُهنَّ َما َيلْ  ْفَن" ِبَوْيِر ِسينم :" َوَأْن َيَتَعفَّ َباَب َأْفَضُل َلُهنَّ َوَخْيٌر. َوَقَرَأ اْبُن َمْسُعودم  التََّبرُِّج َأْن َزُم الشَّ
ِحيُح َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقالَ  ََ اْلَمْرَأُة َثْوَبْيِن َرِقيَقْيِن َيِصَفاِنَها. َرَوى الصَّ صلى هللا عليه -ُسوُل َّللاَِّ َقاَل رَ  :َتْلَب

ونساء كاسيا   َقوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس :صنفان من أهل النار لم أرهما» :-وسلم
وإن ريحها ليوجد  َو  يجدن ريحها َ  يدخلن الجنة َعاريا  مميا  مائا  رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة

: َوِإنََّما َجَعَلُهنَّ َكاِسَيا م َقاَل اْبُن الْ  «من مسيرة كذا وكذا َ  ؛َعَرِبيِ  َوِإنََّما وصفهن بأنهن عاريا  ِْلَنَّ الثِ َياَب َعَلْيِهنَّ
َ َوَذِلَك َحَراٌم. ْل  َ َوُيْبِدي َمَحاِسَنُهنَّ  ن الثواب ِإَذا َراَّ َيِصُفُهنَّ

َأنَُّهنَّ َكاِسَياٌ  ِمَن الثِ َياِب َعاِرَياٌ  ِمْن ِلَباِس التَّْقَوى  :ْعَنى. َوالثَّاِنيي َهَذا اْلمَ ُقْلُت: َهَذا َأَحُد التَّْأِويَلْيِن ِلْلُعَلَماِء فِ 
ُ َتَعاَلى ِفيهِ   :وأنشدوا َ[( سورة اْلعراف26)]}َوِلَباُس التَّْقَوَى َذِلَك َخْيٌر{ :الَِّذي َقاَل َّللاَّ

 مذذذذذذذذن التقذذذذذذذذى اإذا المذذذذذذذذرء لذذذذذذذذم يلذذذذذذذذبَ ثياَبذذذذذذذذ
 هوخيذذذذذذذذذذذذر لبذذذذذذذذذذذذذاس المذذذذذذذذذذذذرء طاعذذذذذذذذذذذذذة ربذذذذذذذذذذذذذ

 

 اوإن كذذذذذذذذذذذذذذذذذان كاسذذذذذذذذذذذذذذذذذيَ  اتقلذذذذذذذذذذذذذذذذذب عرياَنذذذذذذذذذذذذذذذذذ 
 "او  خيذذذذذذذذذذذذذذذر فذذذذذذذذذذذذذذذيمن كذذذذذذذذذذذذذذذان   عاصذذذذذذذذذذذذذذذيَ 

 

ااسةيا  مةن الةنعم عاريةا  عةن ال ةكر، لكةن السةيال  ننهةن :فةي معنةى الحةدت  ال شل، وفةي معنةى قةجل بعضةهم
ةيةةاب، حسةةي فهةةن ااسةةيا  علةةيهن  األصةةل فيةةه ن  الكسةةا لبةةاس، ااسةةيا  هةةذا األصةةل ن  الكسةةا  حسةةي، سةةيال 

 ن مةةا نومةة  هللا علةةيهن مةةن يسةةقال يسةةجرنهن وال بهةةا الجةةي اكجسةةين العاريةةا   أل  هةةذه الاليةةاب  لكةةنهن فةةي حكةةم
 السجر.
 كونه يشف وهو يستر اْلعضاء يا شيخ هل يدخل في التحريم؟طالب: 

 كذلل نعم.
بينذا أنذا نذائم رأيذت » :-عليذه وسذلمصذلى هللا - َقذاَل َرُسذوُل َّللاَِّ  :َوِفي َصِحيِح ُمْسِلٌم َعْن َأِبي َسِعيدم اْلُخْدِريِ  َقالَ "

عمذر بذن الخطذاب وعليذه  ومذرَّ  َومنهذا مذا دون ذلذك َوعليهم قمص منها ما يبلذغ الثذدي الناس يعرضون علي  
القمذذيص  -صذذلى هللا عليذذه وسذذلم-فتأويلذذه  «الذذدين :قذذال ؟مذذاذا أولذذت ذلذذك يذذا رسذذول هللا :قذذالوا َقمذذيص يجذذره

 ".[( سورة اْلعراف26)] التَّْقَوَى َذِلَك َخْيٌر{}َوِلَباُس  :بالدين مأخوذ من قوله تعالى
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 ريضخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

 ؟الحدت  في البباري 
 .البخاري ومسلمأخرجه  َقال: صحيحطالب: نعمَ 

ولةةةذلل يعةةةزو   ،بمسةةةلم نكالةةةر مةةةن عنةةةاتجهم بالببةةةاري ونهةةةل األنةةةدلس المغاربةةة  الحةةةدت  فةةةي الببةةةاري، لكةةةن عنايةةة  
 ل حيع مسلم والحدت  في البباري، هذا االير عندهم.

 العرب ُتَكنِ ي َعِن اْلَفْضِل َواْلَعَفاِف ِبالثِ َياِبَ َكَما َقاَل شاعرهم:"
 ".طهارى نقيةٌ  ثياب بني عوفم  

فعبذر  ،«فذإن أرادوك أن تخلعذه فذا تخلعذه َاإن هللا سيلبسك قميَص » :لعثمان -صلى هللا عليه وسلم-وقد قال 
 ".وهي استعارة حسنة معروفة َعن الخافة بالقميص

 مبرإ؟
بذه الذذهبي  َوصذححهمن حديث عائشة  َمطالب: قال: أخرجه الحا بذن وفيذه فذرج  َلذه الصذحةفقذال: أن ذى وتعق 

فذي وصذححه اْللبذاني  منهذا: حذديث عائشذة أخرجذه ابذن ماجذةَ انتهى كامهَ ولذه شذواهد. مداره عليهفضالة 
يره.ي ْلحمد والترمذ عزاهو  َ بن أبي عاصمفي تخريجه  اوصححه أيَض  َصحيح ابن ماجة  وابن حبان َو

 
ذَبابَ " ذَة الشَّ ِئُق ِبِهنَّ ِفي َهِذِه اْْلَْزَماِنَ َوَخاصَّ َ َفذِإنَُّهنَّ َيَتذَزيَّنَّ َوَيْخذُرْجَن ُقْلُت: َهَذا التَّْأِويُل َأَصحُّ التَّْأِويَلْيِنَ َوُهَو الاَّ

َ َفُهنَّ َكاِسَياٌ  ِبالثِ َياِب َعاِرَياٌ  ِمَن التَّ  َجا م ْقَوى َحِقيَقذَةَ َظذاِهَرا َوَباِطَنذاَ َحْيذُث ُتْبذِدي ِزيَنَتَهذاَ َوَ  ُتَبذاِلي ِبَمذْن ُمَتَبرِ 
َ َفَلْو َكاَن ِعْنذَدُهنَّ شذي َ َوَذِلَك ُمَشاَهٌد ِفي اْلُوُجوِد ِمْنُهنَّ ِمذَن التَّْقذَوى َلَمذا َفَعْلذَن  ءَيْنُظُر ِإَلْيَهاَ َبْل َذِلَك َمْقُصوُدُهنَّ

 ".ْعَلْم َأَحٌد َما ُهَناِلكَ َذِلَكَ َوَلْم يَ 
يعني شي  ةابةم  ،نو بالنقلما هي بضرب من البيال من الغرائ  امجما  المجناقضا ، يعني في الم ان وهذه 

فةي سةجرة األعةران نظةن والقةرا ة  ،وإحةداهما ممسةك  بالم ةحفوهمةا ت جفةا   مؤاد، ومد امرنتا  في قاي  الجبرإ
  .تفجع عليها ي ا نخ أ ، وهما في قاي  الجبرإها في الم ان، واألخرى ممسك  نو الججب ، والالاني  تقرن من حف 

وال شةةل ن  العةةارا  ومةةا مةةرى لمةةا فعلةةن  لةةل، يعنةةي هةةذا الجبةةرإ، وهنةةا يقةةجل: فلةةج اةةا  عنةةدهن شةةي  مةةن الجقةةجى 
وهةذا بةأمجر، ا ويرونهةا اةال شةي  ويهجمةج  تجسةاهلج  فيهةعليه الناس في بيجتهم ونعرافهم قةد تةدرمج  علةى نشةيا  

بينمةا هةم مفرطةج  فةي نمةجر علةى السةجر،  مةالال  عندهم محاف   على مه ، يبجلف من بلد يلى بلد، تهد هذا البلد 
تقرن عليل قرا ة صحيح ، واألخرى تهةدها تقةرن قةرا ة ما  فلعلهاالسجر عن نق ر وتسألها كاليرة، يعني هذه مجسجرة 

 .ح ا وم   لل تهد عليها مال ،طجال السجرمجقن  من 
ر رو  بعةة ، واهجمةةامهم ببعضةةها رو  بعةة ، فجهةةد فةةي  ةةعائوالبلةةدا  يبجلفةةج  فةةي محةةاف جهم علةةى بعةة  ال 

 هم، وعنةةدهم نمةةجر تجسةةاهلج  فيهةةا، وفةةي بعةة  البلةةدا  تهةةدمةةن ع ةةائم األمةةجر مسةةأل  الغيبةة  مةةالال  بعةة  اآلفةةال 
وم   لل الدتن واحةد نةزل مةن  لها نةر.يا  البف، ن الغيب  وتهد في مهالسهم الغيب هي نقل بكالير متهجمج  بأمجٍر 

 ل  مةن هةذه ي لة  مةن يحرم على هذه، والذي يفالذي يحرم على هذه  ،على ممي  المكلفين -مل وعال-الرب 
كج  البيا  الجي نةةر  عليهةا وق ةم علةى عقلهةا بحية  مهلةم الحكةم ال ةرعي فةي هةذه المسةأل  نو هذه، لكن قد ت

يعنةي ايةف  ،امةؤةر مةد  من ر حقيق   فهج ، وإال اوال تنكرونه بينهم ف نجه مائز  ونه ؤ هذا ويسجمر الناس يعملج  رن  
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 (11) سورة النور-تفسري القرطيب
ها ونخج -؟نو الججب نسيم اآل  هل هي األعران -وتحفظ  ،وقيرهالجبرإ المجمجر ومعه الع ر والروائع يكج  هذا 

 .هذه األمجريهم  مالل  ن  العقل السجي ما يسج ي  ممسك  بالم حف لجفجع عليها، يعني
  يلةةى م ةةر فةةي وبعةةد ن  مةةافةةي بةةالر األنةةدلس بةةالر تةةرن معةةرون ال سةةيما فةةي ع ةةره  -رحمةةه هللا-والمؤلةةف  

بةل  لةل مق ةجرهن، و لةل م ةاهد فةي الجمةجر  ،وال تبةالي بمةن تن ةر يليهةاحي  تبدي  ينجهةا ": القر  الساب  يقجل
 .الخ" نالل.. ولم يعلم نحد ما ه ،من الجقجى لما فعلن  للفلج اا  عندهن شي   ،منهن

ََِر ِمْن َوْصِفِهنَّ ِفي َبِقيَِّة اْلَحِديِث في قوله" َواْلُبْخذُت  ،«رؤوسهن كأسنمة البخذت» :َوِممَّا ُيَقوِ ي َهَذا التَّْأِويَل َما ُذ
ِبِل ِعَظاُم اْْلَْجَساِمَ ِعَظاُم اْْلَْسِنَمِةَ َشبََّه ُرُءوَسُهنَّ ِبَها ِلَما َرَفْعنَ   ِمْن َضَفاِئِر ُشُعوِرِهنَّ َعَلذى َأْوَسذاِط َضْرٌب ِمَن اإلِْ

   ."ُرُءوِسِهنَّ 
 .ميعني هذا مجمجر، يعني الجسريحا  المجمجرة اآل  عنده

علذى  أضذرَّ  مذا تركذت بعذدي فتنذةَ » :-صذلى هللا عليذه وسذلم- َوَهَذا ُمَشذاَهٌد َمْعُلذوٌمَ َوالنَّذاِظُر ِإَلذْيِهنَّ َمُلذوٌم. َقذالَ "
 ".رجه البخاري خ «الرجال من النساء

 .......طالب:
ةهةي ال بد ن  يكةج  مةن ال ةرفين يعنةي   جهى فق ، يعني اجنها ال ت  االالتي ال ترمج  نكاح    اال ترمةج نكةاح ونيض 
 هياجها ال تغري بها.
لكن تفعةل مالةل من الجعري ما فيها شي   ااسي  -يا شيخ- لج اانم مجسجرة ... يعني مالال  .طال : لج تجف ر حدور

 ؟سريحا هذه الج
 ت نكر عليها.

ََ َعَلى اْْلَْعَمى َحَرٌج َوَ  َعَلى اْْلَْعَرِج َحَرٌج َوَ  َعَلى اْلَمِريِض َحَرٌج َوَ  َعَلذى َأنُفِسذُكْم َأن َتذأْ  قوله تعالى:" َُُلوا }َلْي
ُكْم َأْو ُبُيذوِ  َأَخذَواِتُكْم َأْو ُبُيذوِ  َأْعَمذاِمُكْم َأْو ُبُيذوِ  ِمن ُبُيوِتُكْم َأْو ُبُيذوِ  آَبذاِئُكْم َأْو ُبُيذوِ  ُأمََّهذاِتُكْم َأْو ُبُيذوِ  ِإْخذَوانِ 

ََ َعلَ  َفاِتَحُه َأْو َصِديِقُكْم َلْي اِتُكْم َأْو ُبُيوِ  َأْخَواِلُكْم َأْو ُبُيوِ  َخاَ ِتُكْم َأْو َما َمَلْكُتم مَّ َُُلوا َجِميَعذا َعمَّ ْيُكْم ُجَنذاٌح َأن َتذْأ
َبَة َكَذِلَك ُيَبيِ ُن َأْو َأْشَتاَتا َفإِ  َة َطيِ  ْن ِعنِد َّللاَِّ ُمَباَرََ ُ َلُكُم اْْلَياِ  َلَعلَُّكْم َذا َدَخْلُتم ُبُيوَتا َفَسلِ ُموا َعَلى َأنُفِسُكْم َتِحيََّة مِ  َّللاَّ

 .[( سورة النذذور61)]َتْعِقُلون{
 :فيه إحدى عشرة مسألة

ََ َعَلى اْْلَعْ } :قوله تعالى :اْلولى . َأْقَرُبَهذا {َمى َحَرجٌ َلْي  :اْخَتَلَف اْلُعَلَماُء ِفي َتْأِويِل َهِذِه اْْلَيِة َعَلذى َأْقذَوالم َثَماِنَيذةم
لُ  : اْْلَوَّ َلذى َوَ  عَ } َأنََّهذا َمْنُسذوَخٌة ِمذْن َقْوِلذِه َتَعذاَلى: :َهْل ِهَي َمْنُسذوَخٌة َأْو َناِسذَخٌة َأْو ُمْحَكَمذٌةَ َفَهذِذِه َثَاَثذُة َأْقذَوالم

ََ َعَلذى  ءبن زيذدَ قذال: هذذا شذيى آِخِر اْليةَ قاله عبد الرحمن ِإلَ  {َأنُفِسُكمْ  ْسذَاِم َلذْي ِل اإلِْ اْنَقَطذَ َ َكذاُنوا ِفذي َأوَّ
 ََ ُجذُل َفذَدَخَل اْلَبْيذَت َوُهذَو َجذاِئٌ  َوَلذْي ُتوُر ُمْرَخاَةَ َفُربََّما َجاَء الرَّ َاٌاَ َوَكاَنِت السُّ َْ  -َأَحذٌدَ َفَسذوََّغ َّللاَُّ   ِفيذهِ َأْبَواِبِهْم َأ

َاُا َعَلى اْلُبُيوِ  َفَا َيِحلُّ ِْلََحدم َأْن َيْفَتَحَهذاَ َفذَذَهَب َهذَذا َوا -َعزَّ َوَجلَّ  َْ ََُل ِمْنُهَ ُثمَّ َصاَرِ  اْْلَ  -ْنَقَطذَ . َقذالَ َأْن َيْأ
 ".اْلئمة خرجه حديثال «أحد ماشية أحد إ  بإذنه َيْحتلَبنَّ   » :-صلى هللا عليه وسلم
فةال  ،«كم ونمجالكم ونعراضكم علةيكم حةرامي  رما » أمجال الناس محرم فنفٍس منه،  يال ب ي وال يحل مال امرئ 

 تج رن في مال نحد يال ب  نه.
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َجُه اْْلَِئمَّةُ "   .اْلَحِديَث. َخرَّ
ذا َأْنذَزَل َّللاَُّ َأنََّها َناِسَخٌةَ َقاَلُه َجَماَعٌة. َرَوى َعِليُّ ْبُن أَ  :الثَّاِني  :-عذز وجذل- ِبي َطْلَحَة َعذِن اْبذِن َعبَّذاسم َقذاَل: َلمَّ

َُُلوْا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل{  -عذز وجذل-إن هللا  :قذال المسذلمون  [( سورة النساء29)]}َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َ  َتْأ
ََُل َأْمَواَلَنا َبيْ  َُذَل ِعْنذَد َأَحذدم َقْد َنَهاَنا َأْن َنْأ َ َنَنا ِباْلَباِطذِلَ َوَأنَّ الطََّعذاَم ِمذْن َأْفَضذِل اْْلَْمذَواِلَ َفذَا َيِحذلُّ ِْلََحذدم ِمنَّذا َأْن َيْأ

ََ َعَلى اْْلَْعَمى َحذَرجٌ  -عز وجل- َفَكفَّ النَّاُس َعْن َذِلَكَ َفَأْنَزَل َّللاَُّ  َفاِتَحذهُ  إلذى {}َلْي َقذاَل: ُهذَو  {}َأْو َمذا َمَلْكذُتم مَّ
ُجَل ِبَضْيَعِتِه.  ُل الرَّ ُجُل ُيَوكِ   الرَّ

اَمَ ُيَكنَّى َأَبذا اْلَحَسذِن َوُيَقذالُ  َ اْسذُم َأِبيذِه  :ُقْلُت: َعِليُّ ْبُن َأِبي َطْلَحَة َهَذا ُهَو َمْوَلى َبِني َهاِشمم َسَكَن الشَّ َأَبذا ُمَحمَّذدم
ُ َأْعَلمُ أبى َطْلَحَة َساِلٌمَ ُتُكلِ َم ِفي َتْفِسيرِهِ  َّللاَّ ََ َ  . "َ َفِقيَل: ِإنَُّه َلْم َيَر اْبَن َعبَّاسم
مرويةا  علةي بةن نبةي طلحة  بين علي بن نبي طلحة  وابةن عبةاس، لكةن  اع  منق يعني منق  ، يكج  السند حيناٍذ 
لةجا عن ابن عباس ي ا صع  السند يليه  ويرونهةا مةن   عليهةاتداولها األئم  وخرمجهةا فةي اجةبهم واعجمةدوا عليهةا وعج 

 م   لل االنق ا  ظاهر.لكن  ،نقجى ما تروى عن ال حاب 
ِ ْبذُن ِم ممن يقتذدي بقذولهمَ مذنهم سذعيد َأنََّها ُمْحَكَمٌةَ َقاَلُه َجَماَعٌة ِمْن َأْهِل اْلِعلْ  :الثَّاِلثُ " بذن اْلُمَسذيَِّب َوُعَبْيذُد َّللاَّ

. َوَروَ  َقاَلذْت: َكذاَن اْلُمْسذِلُموَن  -ارضذي هللا عنهذ-ى الزُّْهِريِ  َعْن ُعْرَوَة َعذْن َعاِئَشذَة َعْبِد َّللاَِّ ْبِن ُعْتَبَة ْبِن َمْسُعودم
ُ َعَلْيذِه َوَسذلَّمَ -ُيوِعُبوَن ِفي النَِّفيِر َمَ  َرُسوِل َّللاَِّ  َ َفَكذاُنوا َيذْدَفُعوَن َمَفذاِتيَحُهْم ِإَلذى َضذْمَناُهْم َوَيُقوُلذوَن: -َصذلَّى َّللاَّ

َم ِإَذا اْحَتجْ  ْيِر ِطيِب َنْف ََ  ."ُتْم َفُكُلواَ َفَكاُنوا َيُقوُلوَن ِإنََّما َأَحلُّوُه َلَنا َعْن 
منهةةا، فكأنةةه بغيةةر يعنةةي فةةي مقابةةل الحفةةظ والرعايةة  وإال فلةةجال هةةذا الحفةةظ والرعايةة  لبيةةجتهم لمةةا نبةةاحجا لنةةا ن  نأكةةل 

 .نمرة ،طي  نفٍس منهم
َُُلوا ِمن ُبُيوِتُكْم َأْو ُبُيوِ  آَباِئُكمْ َوَ  َعَلى َأنفُ } :-عز وجل-فأنزل هللا " اُس:"  َإلى آخر اْلية {ِسُكْم َأن َتْأ َقاَل النَّحَّ

ُيَقاُل: َأْوَعَب َبُنو ُفَانم َلَبِني ُفَانم ِإَذا َجذاُءوُهْم ِبذَأْجَمِعِهْم. َوَقذاَل اْبذُن  ُيوِعُبوَن" أي يخرجون بأجمعهم في الموازي 
يِت: ُيَقالُ  كِ  َ َأْي ِبَأْقَصذ :السِ  ى َمذا َأْوَعَب َبُنو ُفَانم َجَاَءَ َفَلْم َيْبَق ِبَبَلِدِهْم ِمْنُهْم َأَحٌد. َوَجاَء اْلَفذَرُس ِبذَرَْضم َوِعيذبم

 ".«في اْلنف إذا استوعب جدعه الدية» ِعْنَدُه. َوِفي اْلَحِديِث:
 .معناه ننه قرنه اامال  الكجاب  اإلتيا  على آخره، يعني ي ا قيل: اسججع  واسجيعاب ال ي 

ذْيِء اْسِتْئَصذاُلُه. ءشذيِإَذا َلذْم ُيْتذَرْك ِمْنذُه  «في اْلنف إذا استوعب جدعذه الديذة» :وفي الحديث" . َواْسذِتيَعاُب الشَّ
ذْمَنى ُهذُم الزَّْمَنذىَ وَ  اِحذُدُهْم َضذِمٌن َزِمذٌن. َقذاَل َوُيَقاُل: َبْيٌت َوِعيٌب ِإَذا َكاَن َواِسَعا َيْسَتْوِعُب ُكذلَّ َمذا ُجِعذَل ِفيذِه. َوالضَّ

اُس: َوَهَذا اْلَقْوُل ِمْن َأَجلِ  َما ُرِوَي ِفي اْْلَيةِ  ذَحاَبِة َوالتَّذاِبِعيَن مذن التوقيذف أن اْليذة نزلذت  ؛النَّحَّ ِلَما ِفيِه َعذِن الصَّ
: َوَهَذا َكَاٌم ُمْنَتِظٌم ِْلَْجِل َتخَ  ءفي شي لُِّفِهْم َعْنُهْم ِفي اْلِجَهاِد َوَبَقاِء َأْمَواِلِهْم ِبَأْيذِديِهْمَ َلِكذنَّ ِبَعْيِنِه. َقاَل اْبُن اْلَعَرِبيِ 

َفاِتَحهُ } :َقْوَلهُ  َ َرَفذَ  اْلَحذَرَج  {َأْو َما َمَلْكُتم مَّ ا. َلِكنَّ اْلُمْخَتذاَر َأْن ُيَقذاَل: ِإنَّ َّللاَّ َقِد اْقَتَضاُهَ َفَكاَن َهَذا اْلَقْوُل َبِعيَدا ِجدًّ
ْكِليذذِف ِبذذِه ِمذذَن ْْلَْعَمذذى ِفيَمذذا َيَتَعلَّذذُق ِبذذالتَّْكِليِف الَّذذِذي ُيْشذذَتَرُط ِفيذذِه اْلَبَصذذُرَ َوَعذذِن اْْلَْعذذَرِج ِفيَمذذا ُيْشذذَتَرُط ِفذذي التَّ َعذذِن ا

ذذْوِم اْلَمْشذذِيَ َوَمذذا َيَتَعذذذَُّر ِمذذَن اْْلَْفَعذذاِل َمذذَ  ُوُجذذوِد اْلَعذذَرِجَ َوَعذذِن اْلَمذذِريِض ِفيَمذذا ُيذذَؤثِ ُر اْلَمذذرَ  ُض ِفذذي ِإْسذذَقاِطِهَ َكالصَّ
اِنَهاَ َواْلِجَهاِد َوَنْحِو َذِلَك. َاِة َوَأْرََ  "َوُشُروِط الصَّ
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يعني وقيرهم من نهل األعذار الذي ال تجمكنج  من نرا  بع  العبارا ، مالل هؤال  ليس عليهم حرإ، لكن ليس 

ه نعةرإ ليعةذر، نو نعمةى ليعةذر، ال، فالنيةا  تبلة  ونحةجه تمنةى ننةمعنى هذا ن  اإلنسةا  ي ا احجةيج يليةه فةي مهةاٍر 
وبعةة  النةةاس مةةا يكلةةف،  حجةةىنعمةةى نع ةةم ممةةا تبلغةةه األعمةةال، بعةة  النةةاس تجمنةةى ننةةه فةةي وقةةٍم مةةن األوقةةا  

وهللا المسجعا ، واألمجر  ،ألرا  عبارٍة وشبهها، فمالل هذا على قدر نيجهوال ي ل   ،ه في هذا اليجم مري تجمنى نن
 بمقاصدها.

َُُلوا ِمذْن ُبُيذوِتُكْم. َفَهذَذا َمْعَنذى َصذِحيحٌ ثُ " ََ َعَلْيُكْم َحذَرٌج ِفذي َأْن َتذْأ َنا: َوَلْي ن مفيذدَ َ وتفسذير بذي ِ مَّ َقاَل َبْعَد َذِلَك ُمَبيِ 
 . ْرُ  َواْلَعْقُلَ َوَ  ُيْحَتاُج ِفي َتْفِسيِر اْْلَيِة ِإَلى َنْقلم  ويعضده الشَّ

ِريَعِة َيُدلُّ َعَلى َأنَّ اْلَحذَرَج َعذْنُهْم َمْرُفذوٌ  ِفذي ُكذلِ  َمذا  اَر اْبُن َعِطيََّة َفَقاَل: َفَظاِهُر اْْلَيةِ ُقْلُت: َوِإَلى َهَذا َأشَ  َوَأْمُر الشَّ
َمِلَ َوَيْقَتِضي اْلُعْذُر َأْن َيقَ  َْ ْتَياَن ِباْْلَ َ  ِمْنُهُم اْْلَْنَقُصَ َفاْلَحَرُج َمْرُفوٌ  َيْضَطرُُّهْم ِإَلْيِه اْلُعْذُرَ َوَتْقَتِضي ِنيَُّتُهْم ِفيِه اإلِْ

 َعْنُهْم ِفي َهَذا. َفَأمَّا ما قال الناس في هذا الحرج هنا وهى:
 {َوَ  َعَلى َأنُفِسُكمْ } :وقوله تعالى َأي   حرج عليهم في تأخرهم :هو الحرج في الوزوو  :فقال ابن زيد :الثانية

ِل. َوَقاَلْت ِفْرَقٌة: اْْلَيُة ُكلَُّها ِفي َمْعَنى اْلَمَطاِعِم. َقاَلْت: َوَكاَنِت اْلَعَرُب َوَمْن ِباْلَمِديَنِة اْْلَيَةَ َمْعَنى َمْقُطوٌ  ِمَن اْْلَ  وَّ
َل َمَ  َأْهِل اْْلَْعَذاِرَ َفَبْعُضُهْم َكاَن َيْفَعُل َذِلَك َتَقذَُّرا ِلَجَوَ ِن  َْ ْنِبَساِط  اْلَيدِ َقْبَل اْلَمْبَعِث َتَتَجنَُّب اْْلَ ِمَن اْْلَْعَمىَ َوِ 

ِتِهَ َوِهَي َأْخَاٌا َجاِهِليٌَّة َوِكْبٌرَ َفَنَزَلِت اْْليَ  َوَبْعُضُهْم َكاَن  ُة ُمْؤِذَنةَ اْلِجْلَسِة ِمَن اْْلَْعَرِجَ َوِلَراِئَحِة اْلَمِريِض َوِعاَّ
ْيِر َأْهِل اْْلَْعَذاِرَ ِإذْ  ََ َجا ِمْن  لِ  َيْفَعُل َذِلَك َتَحرُّ َْ اِء ِفي اْْلَ ُروَن َعْن َدَرَجِة اْْلَِصحَّ ْؤَيِة ِفي  ؛ُهْم ُمَقصِ  ِلَعَدِم الرُّ

 َْ  "ِل َمَعُهْم.اْْلَْعَمىَ َوِلْلَعْجِز َعِن اْلُمَزاَحَمِة ِفي اْْلَْعَرِجَ َوِلَضْقِف اْلَمِريِضَ َفَنَزَلِت اْْلَيُة ِفي ِإَباَحِة اْْلَ
ال يةأكلج  ن ةف مةا يأكةل، مةا مالةل هةؤال  الةذتن قةد لجر  مبلغه تجحرإ ن  يأكل مة  أل  اإلنسا  ي ا بل  به ا  نعم

، واألعةةرإ فيقج ةةر علةةى األقةةلرونةةه بةةل قةةد تق ةةر  ،األعمةةى قةةد ال تمجةةد تةةده يلةةى نطاتةة  ال عةةاميأكلةةه ال ةةحيع، 
، وقةل قيرهاتكج  هي نفضل من ب من بع  األطعم  الجي ن  ال يقر  مالال   تنالني ره رمله الجي ال ضقد ت انيض  

ةةة بحيةةة  تلحةةةق براةةة   اميةةةد   اال يسةةةج ي  ن  يمضةةة  ال عةةةام مضةةةغ   الةةةذي امالةةةل هةةةذا فةةةي المةةةري  نو ماللهةةةا نيض 
يقج ةر علةى مةا وقد ال يملل نفسةه ن   ،قد تججر ي ا اا  من نهل الجر  ويأكل م  هؤال  األصحا ، بع  الناس 

َق َّة ، يعنةي يسةمجنها يعنةي ي ا اانةم الجةي  ،لنهةدويأكةل بنسةب  مةا يةأكلج ، والمسةأل  مفجرضة  فةي ا ،اقج روا عليه
مةا تبةذلج  فلةه ن  يأكةل نكالةر مةنهم، مة  ن  هةذه  مةالال   اقدر صاحبه، لكن لج بةذل ضةعف  بكل واحد تبذل من المال 

نول الةةزمن يلةةى ون  مالةةل هةةذه األمةةجر ال تلجفةةم يليهةةا، والنةةاس تجناهةةدو  مةةن فيهةةا،  األمةةجر مةةا  ال ةةر  بالجسةةامع
  .وال تلجفجج  يليها، فمالل هذا ال حرإ فيه ،مالل هذه األمجر فيتجناق ج  آخره، وال 

اسةةجيعاب ن ةةيبه فةةال، امةةا نهةةي عةةن اقجةةرا  الجمةةر، لكةةن ي ا نبةةا  اآلكةةل عةةن شةةع  فةةي نفسةةه، وحةةرٍ  شةةدتد علةةى 
مة  عميةا   ألنةه  قالجا له: ننم تأكةل ابدتن   اوعند العجام ي ا رنوا شب   القر  بين الجمرتين م  من يأكل تمرة تمرة، 

ومةا  ،ما يسجفيد منهبينما المب ر تنجقي ما تنفعه و الهيد من ال عام  ألنه ما ي جن، على قير نعمى قد يقج ر 
 وهللا المسجعا . ،يفيده، وينجقي من نطات  ال عام على ما ي جهي
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: ِإنَّ َأْهذَل اْْلَْعذَذاِر " ذِل َمذَ  النَّذاِس ِمذْن َأْجذِل ُعذْذِرِهْمَ َفَنَزَلذِت َوَقاَل اْبُن َعبَّذاسم ِفذي ِكَتذاِب الزَّْهذَراِويِ  َْ ُجذوا ِفذي اْْلَ َتَحرَّ
ُجُل ِإَذا َساَا َأْهَل اْلُعْذِر ِإَلى َبْيِتِه َفَلْم َيِجْد ِفيِه َشْيَئا ذَ  َهَب ِبذِه ِإَلذى ُبُيذوِ  َقَراَبِتذِهَ اْْلَيُة ُمِبيَحَة َلُهْم. َوِقيَل: َكاَن الرَّ

 اْْلَْعَذاِر ِمْن َذِلَكَ َفَنَزَلِت اْْلَيُة.  َفَتَحرََّج َأْهلُ 
ذا اْجَتَمذَ  اْلُمَخاَطذُب ه {َوَ  َعَلى َأنُفِسُكمْ } :َقْوُلُه َتَعاَلى :الثَّاِلَثةُ  َذا اْبِتَداُء َكَاممَ َأْي َوَ  َعَلْيُكْم َأيَُّها النَّاُس. َوَلِكْن َلمَّ

َلَب اْلُمَخاَطُب لِ  ََ ْيُر اْلُمَخاَطِب  ََ ذُروَن: َو َر بيو  القربا  َوَسَقَط ِمْنَها ُبُيوُ  اْْلَْبَناِءَ َفَقذاَل اْلُمَفسِ  ََ َيْنَتِظَم اْلَكَاُم. َوَذ
وْلنذه  ،«أنذت ومالذك ْلبيذك» :وفذي الخبذر َْلن بيت ابذن الرجذل بيتذه ؛{}ِمن ُبُيوِتُكمْ  :َذِلَك ِْلَنََّها َداِخَلٌة ِفي َقْوِلهِ 

 ".ر اْلو دولم يذك َذكر اْلقرباء بعد
 فال يحجامج  يلى  ار فهم راخلج  في بيجتهم.بيم للجالد،  ار  أل  بيم الجلد األوالر ال يحجامج  يلى 

ِ َتَعذاَلىَ َبذِل اْْلَوْ " اُس: َوَعذاَرَض َبْعُضذُهْم َهذَذا اْلَقذْوَل َفَقذاَل: َهذَذا َتَحكُّذٌم َعَلذى ِكَتذاِب َّللاَّ  َلذى ِفذي الظَّذاِهِر َأ َّ َقاَل النَّحَّ
ََ اِ ْحِتَجاُج ِبَما ُرِوَي َعِن النَِّبيِ    «أنت ومالك ْلبيك» :-صلى هللا عليه وسلم-َيُكوَن اِ ْبُن ُمَخاِلَفا ِلَهُؤَ ِءَ َوَلْي

ةٌ   ".ِبَقِوي م َلَوِهَي َهَذا َاْلَحِديُثَ َوَأنَُّه َلْو َصحَّ َلْم َتُكْن ِفيِه ُحجَّ
رليةةل علةةى ن  بيةةج  األوالر عةةدم  اةةر األوالر ، يعنةةي مهةةرر مالةةل هةةذا الحةةدت نقةةجل فةةي مالةةل هةةذا المقةةام ال حامةة  ل

، عةدم  اةرهم فةي اآلية  تةدل علةى ننهةم فةي حكةةم بيةج  لآلبةا ، ال نحجةاإ يلةى الحةدت ، الحةدت  صةع نو لةم ي ةع
 النفس.

ٌةَ ِإْذ َقْد َيُكوُن النَِّبيُّ " َعِلَم َأنَّ َمذاَل َذِلذَك اْلُمَخاَطذِب ِْلَِبيذِه.  - َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى َّللاَُّ -َوَأنَُّه َلْو َصحَّ َلْم َتُكْن ِفيِه ُحجَّ
 ".والقاط  لهذا التوارث بين اْلب وا بن َومالك لك :ومالك مبتدأ أي َأنت ْلبيكِإنَّ اْلَمْعَنى  :َوَقْد ِقيلَ 

 :االبن مةا نقةجلي ا ما   ،نصله على ن  ال شي  بالٍ يعني لج اا  مال االبن هج مال األب لما ح ل تجار ، 
 ،ال األب من األصل ما يحجاإ يلى ير ، هذه حهجه، لكن الحدت  له معنةى والجةجار  لةه معنةىترةه األب، هج م

 وما عندنا في اآلي  له معنى، وال شي  له ما يب ه من هذه المعاني.
ِنُكُم الَِّتذي  {ُلوا ِمذن ُبُيذوِتُكمْ َوَ  َعَلذى َأنُفِسذُكْم َأن َتذْأَُ } :ووجذه قولذه تعذالى :وقال الترمذي الحكيم َِ َكَأنَّذُه َيُقذوُل َمَسذا

َُْمَ َفَيُكوُن ِلْْلَْهذِل والولذد هنذاك شذي ََ َعَلْيذِه  ءِفيَها َأَهاِليُكْم َوَأْوَ ُد ُجذُل الَّذِذي َلذُه اْلَمْسذَكُنَ َفَلذْي َقذْد َأَفذاَدُهْم َهذَذا َالرَّ
ََُل َمَعُهْم ِمْن َذِلكَ   ." اْلُقو ِ  َحَرٌج َأْن َيْأ

 وال يكج  هذا من الرمج .وحيناٍذ ال يكج  هذا من الرمج ، 
 ".للزوجة والولد هناك شيء من ملكهم فليَ عليه في ذلك حرج أو يكونَ "

علةى آخةر وهةج مةن نهةل ال ةدق ، ت ةدل عليةه ب ةيٍ  مةن المةال نو ب ةيٍ  يعني ون ير  لل لج ت ةدل شةب  
هذا ال، اةل مةن ال ةرفين ال    هذا رمج  في الع ي ؟ي :عنده، هل نقجل ونكلمن ال عام ةم رعاه المج دل عليه 

 تج جر هذا.
آَباِئُكْم َأْو ُبُيوِ  ُأمََّهاِتُكْم َأْو ُبُيوِ  ِإْخذَواِنُكْم َأْو ُبُيذوِ  َأَخذَواِتُكْم َأْو ُبُيذوِ  َأْعَمذاِمُكْم َأْو ُبُيوِ  } :قوله تعالى :الرابعة"

ذذاِتُكمْ  َقذذاَل َبْعذذُض اْلُعَلَمذذاِء: َهذذَذا ِإَذا َأِذُنذذوا َلذذُه ِفذذي َذِلذذَك. َوَقذذاَل  {َأْو ُبُيذذوِ  َأْخذذَواِلُكْم َأْو ُبُيذذوِ  َخذذاَ ِتُكمْ  َأْو ُبُيذذوِ  َعمَّ
َُذلَ  َوَذِلذَك ِْلَنَّ ِفذي ِتْلذَك اْلَقَراَبذِة  ِْلَنَّ اْلَقَراَبذَة الَِّتذي َبْيذَنُهْم ِهذَي ِإَذٌن ِمذْنُهْم. ؛آَخُروَن: َأِذُنوا َلُه َأْو َلْم َيْأَذُنوا َفَلُه َأْن َيْأ

وا ِبذَذِلَك ِإَذا َعِلُمذ َُذَل َهذَذا ِمذْن َشذْيِئِهْم َوُيَسذرُّ :  قذال وا.َعْطَفا َتْسَمُح النُُّفذوُس ِمذْنُهْم ِبذَذِلَك اْلَعْطذِف َأْن َيْأ اْبذُن اْلَعَرِبذيِ 
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ْيِر اسْ  ََ َل ِمْن ِجَهِة النََّسِب ِمْن  َْ ُدوَنُهْم َلذْم َيُكذْن َلُهذْم   امحجوز َ فإذا كان ِتْئَذانم إذا كان الطعام مبذو َ َأَباَح َلَنا اْْلَ

 ."َأْخُذهُ 
مبةةز  مةةن لكةةن مةةا تن لةةق يلةةى المسةةججر  وتأخةةذ منةةه مةةا شةةام وتفةةجع مةةا شةةام، ووضةةعم المائةةدة تأكةةل، ي ا بةةذل 

م لل، مأ البيم نو المسججر ،   فيما قدم لل.و  لل ال، ننم ما لل يال ما قد 
َخاِرَ َوَ  ِإَلى َما ليَ بمأَول وإن َير محوز َعْنُهْم ِإ َّ ِبِإْذنم ِمْنُهْم. "  "َوَ  َيُجوُز َأْن ُيَجاِوُزوا ِإَلى اِ دِ 

شي ، نقجل: هذا بيم صةديقنا نو نحةد  اةر فةي هةذه  نوتحف  نو ، هذا عندهم في المهلس اج نعم، قير محج 
ال تةةدخل فيةةه، بال عةةام المبةةذول، وقيةةر ال عةةام نقةةجل: ال، هةةذا خةةا   أخةةذ،وال بةةأس ن  ن ،وال منةةاح علينةةا ،اآليةة 

 ال تدخل. اوال عام قير المبذول نيض  
َفاِتَحهُ } :قوله تعالى :الخامسة"  ."م ذلكظْ وعُ  َوصار في قبضتكماخترتم يعني مما  {َأْو َما َمَلْكُتم مَّ

 ع  مه يعني نع مه.
ُجذ " اِك َوَقَتذاَدَة َوُمَجاِهذٌد. َوِعْنذَد ُجْمُهذوِر َوِعَظُم َذِلَك َما َمَلَكذُه الرَّ ذحَّ َلِقذِهَ َوَذِلذَك ُهذَو َتْأِويذُل الضَّ ََ ُل ِفذي َبْيِتذِه َوَتْحذَت 

ُجذلِ  : ُعِنذَي َوِكيذُل الرَّ ِريَن َيْدُخُل ِفي اْْلَيِة اْلُوَكَاُء َواْلَعِبيُد َواْْلَُجذَراُء. َقذاَل اْبذُن َعبَّذاسم ِهَ َوَخاِزُنذُه  َعَلذى َضذْيَعتِ اْلُمَفسِ 
ذذَر َمْعَمذذٌر َعذذْن َقَتذذاَدَة َعذذْن ِعْكِرَمذذَة َقذذ ََ ٌم َعَلْيذذِه. َوَذ ذذا ُهذذَو َقذذيِ  ذذَل ِممَّ َُ ُجذذُل َعَلذذى َماِلذذِهَ َفَيُجذذوُز َلذذُه َأْن َيْأ اَل: ِإَذا َمَلذذَك الرَّ

ْيَء اْلَيِسيَر.  ََُل ِممَّا ُيْخذَزُن ِإْجَماَعذاَ اْبنُ قال اْلِمْفَتاَح َفُهَو َخاِزٌنَ َفَا َبْأَس َأْن َيْطَعَم الشَّ : َوِلْلَخاِزِن َأْن َيْأ  اْلَعَرِبيِ 
ُل.  َْ  َوَهَذا ِإَذا َلْم َتُكْن َلُه ُأْجَرٌةَ َفَأمَّا ِإَذا َكاَنْت َلُه ُأْجَرٌة َعَلى اْلَخْزِن َحُرَم َعَلْيِه اْْلَ

: جمذ   :مفاتيحه بياء بذين التذاء والحذاء اوقرأ أيَض  َوشدها بضم الميم وكسر الام {كتممل ِ } َوَقَرَأ َسِعيُد ْبُن ُجَبْيرم
نزلذذت هذذذه اْليذذة فذذي  :وقذذال ابذذن عبذذاس َعلذذى اإلفذذراد {مفتاحذذه} :وقذذرأ قتذذادةَ وقذذد مضذذى فذذي اْلنعذذام َمفتذذاح

َلمَّا َرَجَ  َوَخلََّف َماِلَك ْبَن َزْيدم َعَلى َأْهِلِهَ فَ  اَازيَ  -صلى هللا عليه وسلم-الحارث بن عمرو خرج م  رسول هللا 
ُ َتَعاَلى  ََوَجَدُه َمْجُهوَدا ََُل ِمْن َطَعاِمَك ِبَوْيِر ِإْذِنَكَ َفَأْنَزَل َّللاَّ ْجُت َأْن آ  .هذه اْليةَفَسَأَلُه َعْن َحاِلِه َفَقاَل: َتَحرَّ

ِإنَُّهْم َعذذُدوٌّ }َفذذ :قذذال هللا تعذذالى َوكذذذلك العذذدو َبمعنذذى الجمذذ  :الصذذديق {َأْو َصذذِديِقُكمْ } :قولذذه تعذذالى :السادسذذة
 :وقال جرير [( سورة الشعراء77)]لِ ي{

 دعذذذذذذذذذذذذذون الهذذذذذذذذذذذذذوى ثذذذذذذذذذذذذذم ارتمذذذذذذذذذذذذذين قلوبنذذذذذذذذذذذذذا
 

 بأسذذذذذذذذذذذذذذذذذذهم أعذذذذذذذذذذذذذذذذذذداء وهذذذذذذذذذذذذذذذذذذن صذذذذذذذذذذذذذذذذذذديقُ  
 

ِتكَ  ِتِه َوَتْصُدُقُه ِفي َمَودَّ ِديُق َمْن َيْصُدُقَك ِفي َمَودَّ  ."َوالصَّ
، والمفةةرر ي ا نضةةيف يفيةةد مضةةانرر ألنةةه مفةة ى الهمةة ، لمةةا ا؟يقةةجل: ال ةةدتق بمعنةة {َأْو َصذذِديِقُكمْ }يعنةةي قجلةةه:  

  العمجم، فهج بمعنى الهم .
ِتذَك. ُثذمَّ ِقيذَل: ِإنَّ َهذَذا َمْنُسذوٌق ِبَقْوِلذهِ  ِتِه َوَتْصُدُقُه ِفي َمَودَّ ِديُق َمْن َيْصُدُقَك ِفي َمَودَّ }َ  َتذْدُخُلوا ُبُيذوَ  النَِّبذيِ   :َوالصَّ

( سذذورة 28)]}َفذذِإن لَّذذْم َتِجذذُدوا ِفيَهذذا َأَحذذَدا َفذذَا َتذذْدُخُلوَها{ :ىوقولذذه تعذذال َ[زاب( سذذورة اْلحذذ53)]ِإ َّ َأن ُيذذْؤَذَن َلُكذذْم{
 .اْلية..[النذذور
َم  ئ   يحل مال امر » :-عليه السام-وقوله  ذَر  «منذه مسلم إ  بطيبة نفذ ََ . َذ َوِقيذَل: ِهذَي ُمْحَكَمذٌةَ َوُهذَو َأَصذحُّ

َُُلُهَ َفَقاَل:: َدَخْلُت َبْيَت َقَتاَدَة َفَأْبَصْرُ  ِفيِه ُرَطبَ ُمَحمَُّد ْبُن َثْورم َعْن َمْعَمرم َقالَ  َما َهذَذا؟ َفُقْلذُت: َأْبَصذْرُ   ا َفَجَعْلُت آ
 ."ُرَطَبا
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 وافقةديعنةي ، مةا تةراه وهةج يأكةل، فسةأله مةا هةذا؟ حةس  باألكةل، وعنةدهم حساسةي ، ولةد نكمة    أل  قجةارةألنه نعمةى
 في بيجل فأكلم. اهذا؟ فذار له، قال: نب ر  رطب  فقال له: ما يحسج ، الب ر لكن 

وذكذذر عبذذد  {َأْو َصذذِديِقُكمْ } :قذذال هللا تعذالى َأحسذذنت :فذي بيتذذك فأَلذذت قذال اأبصذذر  رطَبذذ :فقلذت ؟مذذا هذذذا :فقذال
ْيذِر ُمَؤا {َأْو َصذِديِقُكمْ } :الرزاا عن معمر عذن قتذادة فذي قولذه ََ َمَرِتذِه َلذْم َيُكذْن َقذاَل: ِإَذا َدَخْلذَت َبْيذَت َصذِديِقَك ِمذْن 

 ؟ َقاَل: َأْنَت ِلي َصِديٌق! َفَما َهَذا اِ ْسِتْئَذاُن. َأْشَرُب ِمْن َهَذا اْلُحبِ  ِبَذِلَك َبْأٌس. َوَقاَل َمْعَمٌر: ُقْلُت ِلَقَتاَدَة: َأَ  
َرُب ِمذْن َمذاءم ِفيَهذا َطيِ ذبم ِبَوْيذِر ِإْذِنذِهَ َوَيْشذ ْلَحَة اْلُمَسمَّى ِبَبْيَرَحاَيْدُخُل َحاِئَط َأِبي طَ  -صلى هللا عليه وسلم-كان و 

 ".َعَلى َما َقاَلُه ُعَلَماُؤَنا
محةةل مةةن قلةة  المةةأكجل عنةةده سةةجا  اةةا  لةةه مح  فيةةه ال سةةيما ي ا اةةا  اآلكةةل أل  مالةةل هةةذا مةةر  العةةارة بالمسةةا

 .-مالعليه ال الة والس-عن ن  يكج  الرسجل  فضال  عنده  اابير  عليه نو  انو عزيز   اصديق  
ُل مِ  " َْ ِديِق ِبَوْيِر ِإْذِنِه َجاَز اْْلَ ْرُب ِمْن َماِء الصَّ ْن ِثَمارِِه َوَطَعاِمِه ِإَذا َعِلَم َقاُلوا: َواْلَماُء ُمَتَملٌَّك ِْلَْهِلِه. َوِإَذا َجاَز الشُّ

ََ َصاِحِبِه َتِطيُب ِبِه ِلَتَفاَهِتِه َوَيِسيِر ُمْؤَنِتِهَ َأْو ِلَما بَ  ِة. َوِمذْن َهذَذا اْلَمْعَنذى ِإْطَعذاُم ُأمِ  حذرام َأنَّ َنْف ْيَنُهَمذا ِمذَن اْلَمذَودَّ
ُجذِلَ َوَأنَّ َيذَد َزْوَجِتذِه  ؛إذا َناَم ِعْنَدَها -صلى هللا عليه وسلم- له َلَب َأنَّ َما ِفي اْلَبْيِت ِمَن الطََّعاِم ُهذَو ِللرَّ َْ ِْلَنَّ اْْلَ

ُل ُخْبَنةَ ِفي َذِلَك َعاِرَيٌة. َوَهَذا ُكلُّ  َْ  ."ُه َما َلْم ُيتََّخِذ اْْلَ
فةال مةان ، منةه مةا يبةرإ بةه ويجحفةه بةه نوالره، ي ا نكةل مهةرر نكةل خبن  يبرإ معه، يبرإ ب ةيٍ  منةه معةه، تجبةذ 

،ويأكل ال ي  اليسير الذي ال يضر ب احبه قير مفسد وال مجيمر  بالبسجا    .وال تجبذ خبن ، له  لل عدٍ 
 ".ايسيرَ  اوكان تافهَ  َاية مالهولم يقصد بذلك وق"

ةةم يأخةذ مةن  -وننجا  مةا تؤاةلوالمكسرا   محال  األقذي  واألطعم – لكن بع  الناس تدخل المحال  الجهاري 
، ةم ي ا شب  خةرإ، هةل شيا ا، ومن هذا ا ايأخذ من هذا شي -يعني شي  يسير–هذا ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا 

ال فةي محةال  البية  وال ةرا ، اآلية  فةي  ،هج في البيةج  ؟ الكالم نوال  ن  هذا تعدٍ   هذا راخل في اآلي  نو  ي :نقجل
  .ال  الجهارا البيج  ال في مح

لكنهةا ي ا امجمعةم صةةار  ،مةن هةةذا ال ةنف ويسةير مةن  لةل ال ةنف اهةذا األمةر يسةير  األمةر الالةاني: ينةه ي  اةا  
 ا، وةالة ةحبجين مةن هةذا المحةل، وحبجةين مةن المحةل الةذي تليةهننا آخذ يضره  ا، قد يقجل قائل: ننا ال آخذ شيا  اكالير  

ترعةةى فةةي هةةج . يم ةةي و .، وهةةذا  بيةة ، وهةةذاابرتقالةة ، وهةةذا فسةةجق   يأخةةذ مةةن هةةذا تفاحةة  ومةةن هةةذا مةةن الةةذي بعةةده،
، اإلنسةةا  تجةةجر  عةةن الحبةة ، ور  عي ةة  مسةةلم مجةةقٍ لكةةن ليسةةم هةةذه  ،ال يضةةر بالنةةاسطريقةةه، هةةج شةةي  يسةةير 

ن  هةةذا محةةل صةةدتق نو ال يضةةر  :وال يقةةجل ن  تكةةج  الجمةةرة مةةن ال ةةدق ،خ ةةي  -ل ةةالة والسةةالمعليةةه ا -النبةةي
 ما تدخر في المسججرعا  والمبا   نو المحال  الجهاري .ج ، فيما يعد  ويهيأ للضيجن، ال به، هذا في البي

اِبَعةُ " ُ  :السَّ ِديَق  -َعزَّ َوَجلَّ -َقَرَن َّللاَّ ِة َلِصيٌق. ؛ِباْلَقَراَبِة اْلَمْحَضِة اْلَوِكيَدةِ ِفي َهِذِه اْْلَيِة الصَّ  "ِْلَنَّ ُقْرَب اْلَمَودَّ
هةل هةج مناسة   ،، تريد ن  ي جري لكنه تريةد ن  يهةرب ال عةامنوهم صاح  المحل ننه يهرباألسجن من  لل ي ا 
 مالل هذا ال شل في منعه. ،وهج ال تريد ال را  في الحقيق  ؟نو قير مناس 

ذذينَ  َقذذاَل اْبذذنُ  " ذذِديُق أو كذذد ِمذذَن اْلَقَراَبذذِةَ َأَ  َتذذَرى اْسذذِتَواَثَة اْلَجَهنَِّميِ  ذذاِش: الصَّ }َفَمذذا َلَنذذا ِمذذن  َعبَّذذاسم ِفذذي ِكَتذذاِب النَّقَّ
 ".ولهذا   تجوز :قلت [( سورة الشعراء101-110)]َوَ  َصِديقم َحِميمم{*  َشاِفِعينَ 
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ينَ }فَ نٍب وال عةٍم وال خةال، ولذلل مةا قةالجا: وال  ةن َشةافزعز ةيٍم{*  َمةا َلَنةا مز تٍق َحمز : فمةا لنةا مةن آبةا  وال جاقةال مةا َواَل َصةدز

واةد مةن القرية ، وهةذا مةر  بةه العةارة نمها  وال يخجا  وال نخةجا  وال نعمةام وال نخةجال، فةدل علةى ن  ال ةدتق ن
مبنيةةة  فةةةي الغالةةة  علةةةى ب   أل  نمةةةجر األقةةةار ممةةةا تجبةةةارل بةةةين األقةةةاربن  النفةةة  المجبةةةارل بةةةين األصةةةدقا  نكالةةةر 
أل  ارتفةةا    يمةةا بيةةنهم  ألنةةه لةةج ح ةةلف. بينمةةا ال ةةدتق ترتفةة  الكلفةة  .االحج ةةام، اةةل واحةةد يقةةدر الالةةاني، واآلخةةر

فة  ا  ،فةي ق يعة ألنه ال تنضب  بضةاب  ةةم تجسةب    اي ير وسيل  يلى الق يع ، ارتفا  الكلف  نحيان   االكلف  نحيان  
الق يعة  بةين األقةارب، فهةم تجسةاهلج  فيهةا مةن تق  هذه ديقه نمره نخف  من ن  ح لم الق يع  بين ال دتق وص

  .هذه الحيالي 
، ال سةةيما فةةي نمةةجر األمةةجال  أل  نكالةةر ممةةا يهةةرؤ علةةى قريبةةهاألمةةر الالةةاني: ن  اإلنسةةا  قةةد يهةةرؤ علةةى صةةديقه 
، يعنةي لةج ال دتق صةدتقاإلماب  من القري ، والسب  في  لل ن  م ن  االسجهاب  من ال دتق نكالر من م ن  

، وإ ا ح ةل منةه رفة  نمةرك يلةى المسةؤولين، بينمةا القرية  ي نةل ن  تأكةل مةا تقجرضةهو ، امجنعم من الدف  شكاك
من نول األمر، هذا في ت جر االير  فيحسم الباب من هذه الحيالي  ،صار  الق يع  ى بينكم ما ح ل من ال كاو 

 .ل  منه ما ي ل  نكالر مما ي ل  من قريبهتذه  يلى صديقه يكلمه في نمره وي من الناس، 
ذِديِق ِلَصذِديِقِهَ َكَمذا َ  َتُجذوُز َشذَهاَدُة اْلَقِريذِب ِلَقِريِبذِه. " َوَقذْد َمَضذى َبَيذاُن  ُقْلُت: َوِلَهَذا َ  َتُجوُز ِعْنذَدَنا َشذَهاَدُة الصَّ

َساِء". َوِفي اْلَمَثِل" َأيُُّهمْ    َأَحبُّ ِإَلْيَك َأُخوَك أم صديقك" قال: أخى إذا صديقي.َهَذا َواْلِعلَِّة ِفيِه ِفي" النِ 
 بين اإلخجة شحنا  وال بغضا  فهم نقرب الناس يليل.تكن يعني ي ا لم 

َُُلوا َجِميَعا َأْو َأْشَتاَتا} :قوله تعالى :الثامنة ََ َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن َتْأ َ ( ِقيَل: ِإنََّها َنَزَلْت ِفي َبِني َلْيِث بْ  {َلْي ِن َبْكرم
َُُل َوْحَدُه َوَيْمُكُث َأيَّاَما َجاِئَعا َحتَّى َيجِ  ُجُل ِمْنُهْم َ  َيْأ ُلُه. َوِمْنُه َقْوُل َوُهْم َحيٌّ ِمْن َبِني ِكَناَنَةَ َوَكاَن الرَّ َِ َد َمْن ُيَؤا

َعَراِء:  َبْعِض الشُّ
 إذا مذذذذذذذذذذذا صذذذذذذذذذذذنعت الذذذذذذذذذذذزاد فالتمسذذذذذذذذذذذي لذذذذذذذذذذذه

 

 فذذذذذذذذذذذذإني لسذذذذذذذذذذذذت آَلذذذذذذذذذذذذه وحذذذذذذذذذذذذدي أَذذذذذذذذذذذذيَا  
 

ذيَرُة َمْوُروَثذَة ِعْنذَدُهْم َعذْن ِإْبذَراِهيَم الَ ق ُ َعَلْيذِه َوَسذلَّمَ - اْبُن َعِطيَّذَة: َوَكاَنذْت َهذِذِه السِ  َُذُل -َصذلَّى َّللاَّ َ َفِإنَّذُه َكذاَن َ  َيْأ
َُذَل َمذَ  َضذيْ  َُذُل ِإ َّ َأْن َيْأ ذِلَ َوْحَدُه. َوَكاَن َبْعذُض اْلَعذَرِب ِإَذا َكذاَن َلذُه َضذْيٌف َ  َيْأ َْ َنذَة ُسذنََّة اْْلَ ِفِهَ َفَنَزَلذِت اْْلَيذُة ُمَبيِ 

ِل اْلُمْنَفِرِد َما َكاَن ِعْنَد اْلَعَرِب مُ  َْ َماَ َنَحذْت ِبذِه َنْحذَو َكذَرِم َوُمْذِهَبَة ُكلَّ َما َخاَلَفَها ِمْن ِسيَرِة اْلَعَرِبَ َوُمِبيَحَة ِمْن َأ َحرَّ
َِيِل َلَحَسٌنَ َوَلِكْن ِبَأ َّ َيْحُرَم اِ ْنِفَراُد.اْلُخُلِقَ َفَأْفَرَطْت ِفي ِإْلَزاِمهِ   "َ َوِإنَّ ِإْحَضاَر اْْلَ

ال بةد ن  فة ا اال يمن  من االنفرار  أل  بعة  النةاس ي ا اتبةذ علةى نفسةه شةيشري   نبمعنى: يمن  االنفرار،  يحر م،
بعةة  النةةاس تنفةةجع م نفسةةه ال عةةام، عافةة ابأنةةه ال يأكةةل وحةةده ي ا صةةار منفةةرر  يحققةةه وي بقةةه، فةة  ا مةةر  عارتةةه 

صةدقا  ةةم ي ا صةار بمفةرره عافةم نفسةه ال عةام، وبعة  النةاس العكةس، واألم  اإلخجا   م  األكلنفسه وشهيجه 
، واجة  األرب مملةج ة انقفلةم شةهيجه، فالنةاس تجفةاوتج  فةي الكةرم والببةل وال ةعي ا رنى الناس يأكلج  من مائدته 

 من الق   في النجعين.
والشذت المصذدر  َجمذ  شذت {اأشذتاتَ }وَ نصب علذى الحذال {َجِميَعا} {َجِميَعا َأْو َأْشَتاَتا} :قوله تعالى :عةالتاس"

ََ َعَلذى اْْلَْعَمذى َحذَرٌج } :باب: وقد ترجم البخاري في صحيحهَ أي تفرقوا :القوم شتَّ  :يقال َالتفرا  :بمعنى َلذْي
 ".والنهد وا جتما َ ْليةا..{ِريِض َحَرجٌ َوَ  َعَلى اْْلَْعَرِج َحَرٌج َوَ  َعَلى اْلمَ 
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ةة يعنةةي تةةدف  اةةل فةةرر مةةن نفةةرار ،النةةاس الق  ةة ها لمق ةةجر بةةه الق َّةة ، الجةةي يسةةميالنهةةد ا مةةن المةةال  االمهمجعةة  مبلغ 
وهةذا ال شةي  فيةةه ولةج اةا  عةةرن مةن حةال بعضةهم ننةةه يأكةل نكالةر مةةن  جرو  مهجمعةين هةذا ال عةةام ليةأكلجه،وي ة

  .امع فيههذا نمر تجسفبع ، 
الجفةاو  الكبيةر بيةنهم قيةل: ال يهةج   أل  هةذا مقابةل عةجض، وومةد بينمةا لةج وضة  هةذا األمةر مةن نمةل الجهةارة، 

ممنةج   ب نةل حجةى ت ةب  بمبلة  اةذا، نقةجل: هةذالةل ملةي البجفية  المفججحة ، ل: ه الجهارة، مالل ما يقائرار من وراوي
 وبعضةةهم يأكةةل مةةا قيمجةةه ضةةعف مةةا تةةدف ، فهةةذا ممنةةج  ،ن ةةف مةةا تةةدف قيمجةةه مةةا للههالةة   أل  بعضةةهم يأكةةل 

فهةةي مبنيةة  علةةى النةةاس والههالةة  ال بةةد مةةن  والهةةا، نمةةا مسةةأل  للههالةة   أل  المسةةأل  مسةةأل  عقةةجر وبيةة  وشةةرا ، 
 ، وليس المرار به العقد.وال واحد با ل من هذا ال ي  لنفسه ولغيره ،اإلرفال واالتفال

ذِل. َوَقذْد َسذوَّغَ َوَمْقُصوُدُه ِفيَما َقاَلهُ  " َْ ذِل َجِميَعذا َوِإِن اْخَتَلَفذْت َأْحذَواُلُهْم ِفذي اْْلَ َْ   ُعَلَماُؤَنذا ِفذي َهذَذا اْلَبذاِب: ِإَباَحذُة اْْلَ
ْهذِد وَ  َذلك -صلى هللا عليه وسلم-النَِّبيُّ  اْلذَوَ ِئِم َفَصاَرْ  ِتْلَك ُسنََّة ِفي اْلَجَماَعاِ  الَِّتي ُتْدَعى ِإَلى الطََّعاِم ِفذي النِ 

َُذَل َمذ ذَفِر. َوَمذا َمَلْكذَت َمَفاِتَحذُه ِبَأَماَنذةم َأْو َقَراَبذةم َأْو َصذَداَقةم َفَلذَك َأْن َتْأ ْمَاِا ِفي السَّ ذِديِق َوِفي اإلِْ َ  اْلَقِريذِب َأِو الصَّ
َفَقذاُء ِمذْن َمذالم َأْو َطَعذامم َعَلذى َقذدْ  ْهُد: َما َيْجَمُعذُه الرُّ َفَقذِة ُيْنِفُقوَنذُه َبْيذَنُهْمَ َوَقذْد َتَناَهذُدواَ َعذْن َوَوْحَدَك. َوالنِ  رم ِفذي النَّ

: ُيَقاُل ِمْن َذِلكَ   ."َصاِحِب اْلَعْيِن. َوَقاَل اْبُن ُدَرْيدم
 للبليل بن نحمد. ما   اره عن صاح  العين منسجب  يعني المفاعل  من النهد،وقد تناهدوا 

ْيَء َبْيَنُهْم. ُيَقاُل ِمْن َذِلَك: َتَناَهَد اْلَقْومُ  : َوِفي َحِديِث اْلَحَسنِ قال  الشَّ هدكم فإنه أعظم للبركة أخرجوا نِ » :اْلَهَرِويُّ
يره :ما تخرجه الرفقة عند المناهدة :هدالن ِ و  .«وأحسن ْلخاقكم  َوهو استقسام النفقة بالسوية في السفر َو

د لم يوض  لآلَلين على أنهم يأَلون وطعام النه :قال المهلب َهدك بكسر النون ها  نِ  :والعرب تقول
َها َأْشَبُه  َوَقْد قيل: إن َوقد يأَل الرجل أَثر من َيره َوإنما يأَل كل واحد على قدر نهمته َبالسواء َتْرََ

ْفَقُة َتْجَتِمُ  ُكلَّ َيْومم َعَلى َطَعاِم َأَحِدِهْم َفُهَو َأْحَسُن ِمَن النِ هْ  ِْلَنَُّهْم َ  َيَتَناَهُدوَن ِإ َّ  ؛دِ ِباْلَوَرِ . َوِإْن َكاَنِت الرُّ
ْيُرهُ  ََ َُُل  ُر َعْن َماِلِه َوَيْأ َثَر ِمْن َماِلِهَ َوِإَذا َكاُنوا ِلُيِصيَب ُكلُّ َواِحدم ِمْنُهْم ِمْن َماِلِهَ ُثمَّ َ  َيْدِري َلَعلَّ َأَحَدُهْم ُيَقصِ  َْ  َأ

ُم ِإَلْيِه. َ َشْرطم َفِإنََّما َيُكوُنوَن َأْضَياَفاَيْوَما ِعْنَد َهَذا َوَيْوَما ِعْنَد َهَذا ِبَا  َم ِممَّا ُيَقدَّ َُُل ِبِطيِب َنْف ْيُف َيْأ  "َوالضَّ
وواحةةد يعنةةي هةةذا مالةةل الةةدوريا  الجةةي تكةةج  بةةين األقةةارب وبةةين األصةةدقا  وبةةين المعةةارن، يعنةةي واحةةد تجكلةةف، 

ني، ال شةل ن  هةذا ينمةا فعلةه ب ية  نفةٍس منةه، لكةن حةد يقةدم نكالةر مةن الالةاواق ، و وواحد تن يقج د، وواحد تزيد
 ليهجن  اإلسران.

 ":تيانيخوقال أيوب الس"
بجياني،  بجياني.بفجع السين، السَّ  نتجب بن نبي تميم  الس 

ذَفِر َفيَ  " ْهُد َأنَّ اْلَقْوَم َكاُنوا َيُكوُنذوَن ِفذي السَّ : ِإنََّما َكاَن النِ  ْخِتَياِنيُّ ْسذِبُق َبْعُضذُهْم ِإَلذى اْلَمْنذِزِل َفَيذْذَبُح َوَقاَل َأيُّوُب السِ 
 ".َوُيَهيِ ُئ الطََّعاَم ُثمَّ َيْأِتيِهْمَ ُثمَّ َيْسِبُق َأْيَضا ِإَلى اْلَمْنِزِل َفَيْفَعُل ِمْثَل َذِلكَ 

المنةةزل المناسةة  األفضةةل قبةةل قيةةره، ليبجةةار   يسةةبق يلةةى المنةةزلليقةةدم البدمةة  إلخجانةةه، بينمةةا بعةة  النةةاس   نعةةم
 وهللا المسجعا .
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 (11) سورة النور-تفسري القرطيب
َ  ََفَقاُلوا: ِإنَّ َهَذا الَِّذي َتْصَنُ  ُكلَُّنا ُنِحبُّ َأْن َنْصَنَ  ِمْثَلهُ  ذُل َبْعُضذَنا َعَلذى َبْعذضم َفَتَعذاَلْوا َنْجَعذْل َبْيَنَنذا َشذْيَئا َ  َيَتَفضَّ

ذذَلَحاُء ِإَذا َتَناَهذذُدوا َتَحذذرَّ  ْهذذَد َبْيذذَنُهْم. َوَكذذاَن الصُّ ى َأْفَضذذُلُهْم َأْن َيِزيذذَد َعَلذذى َمذذا ُيْخِرُجذذُه َأْصذذَحاُبُهَ َوِإْن َلذذْم َفَوَضذذُعوا النِ 
  َيْرَضْوا ِبَذِلَك ِمْنُه ِإَذا َعِلُموُه َفَعَلُه ِسرًّا ُدوَنُهْم.

ْن ِعنِد َّللاَِّ ُمبَ } :قوله تعالى :العاشرة ُ َلُكذُم َفِإَذا َدَخْلُتم ُبُيوَتا َفَسلِ ُموا َعَلى َأنُفِسُكْم َتِحيََّة مِ  َبَة َكَذِلَك ُيَبيِ ُن َّللاَّ َة َطيِ  اَرََ
ُلوَن ِفذذي َأيِ  اْلُبُيذذوِ  َأَراَدَ َفَقذذاَل ِإْبذذَراِهيُم النََّخِعذذيُّ َواْلَحَسذذُن: َأَراَد اْلَمَسذذاِجَدَا {اْْلَيذذاِ  َلَعلَُّكذذْم َتْعِقُلذذون   ْخَتَلذذَف اْلُمَتذذَأوِ 

ذَاُم َعَلذى َواْلَمْعَنى: َسلِ ُموا َعَلى َمْن ِفيَها  َاُم َأْن َيُقوَل اْلَمْرُء: السَّ ِمْن َضْيِفُكْم. َفِإْن َلْم َيُكْن ِفي اْلَمَساِجِد َأَحٌد َفالسَّ
َاُم َعَلْيَنا َوَعَلى ِعَباِد َّللاَِّ  :َرُسوِل َّللاَِّ. َوِقيَل: َيُقولُ  َاُم َعَلْيُكْمَ ُيِريُد اْلَمَاِئَكَةَ ُثمَّ َيُقوُل: السَّ َر السَّ ََ اِلِحيَن. َوَذ الصَّ

زَّاِا َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَنارم َعِن اْبِن َعبَّاسم  ُ َعْنُهَما-َعْبُد الرَّ َفِإَذا َدَخْلُتم } ِفي قوله تعالى: -َرِضَي َّللاَّ
ذذاِلِحيَن.  :َد َفُقذذلِ اْْلَيذذَةَ َقذذاَل: ِإَذا َدَخْلذذَت اْلَمْسذذجِ  ..{ُبُيوَتذذا َفَسذذلِ ُموا َعَلذذى َأنُفِسذذُكمْ  ذذَاُم َعَلْيَنذذا َوَعَلذذى ِعَبذذاِد َّللاَِّ الصَّ السَّ

َّللاَِّ َواْبذُن َعبَّذاسم َأْيَضذا َوِقيَل: اْلُمَراُد ِبذاْلُبُيوِ  اْلُبُيذوُ  اْلَمْسذُكوَنُةَ َأْي َفَسذلِ ُموا َعَلذى َأْنُفِسذُكْم. َقاَلذُه َجذاِبُر ْبذُن َعْبذِد 
ْيُر اْلَمْسذُكوَنِةَ َوُيَسذلِ ُم اْلَمذْرُء ِفيَهذا َعَلذى َنْفِسذِه ِبذَأْن َيُقذولَ َوَعَطاُء ْبُن َأِبي َرَباحم  ََ : . َوَقاُلوا: َيْدُخُل ِفي َذِلَك اْلُبُيوُ  

اِلِحيَن.  َاُم َعَلْيَنا َوَعَلى ِعَباِد َّللاَِّ الصَّ  السَّ
: اْلَقْوُل ِباْلُعُموِم ِفي اْلُبُيوِ  ُهوَ  ِحيحُ َقاَل اْبُن اْلَعَرِبيِ   ."  الصَّ

ال ةجاب:  الجةي هةي بيةج  ومسةاكن األمةجا ؟ لكةن هةل تعةم  المقةابر مةالال   ( نكرة في سيال ال رط فةجعم ،ابيجت  ) أل 
 فيها. النفسسلم على ي ها، السالم عليكم نهل الديار، والبأهلال، ال تدخل في البيج   أل  السالم مب ج  

َلَق اْلَقْوَل ِلَيْدُخَل َتْحَت َهَذا اْلُعُموِم ُكلُّ َبْيتم َكاَن ِلْلَوْيِر َأْو ِلَنْفِسِهَ َفِإَذا َدَخَل َبْيَتا َوَ  َدِليَل َعَلى التَّْخِصيِصَ َوَأطْ "
َا  َمَ َفِإَذا َدَخَل َبْيَتا ِلَنْفِسِه َسلََّم َكَما َوَرَد ِفي اْلَخَبِرَ َيُقوُل: السَّ َنا َوَعَلى ِعَباِد َّللاَِّ ُم َعَليْ ِلَوْيرِِه اْسَتْأَذَن َكَما َتَقدَّ

اَ َفِإْن َكاَن ِفيِه أهله وخدمه اِلِحيَنَ َقاَلُه اْبُن ُعَمَر. َوَهَذا ِإَذا َكاَن َفاِرََ َاُم َعَلْيُكْم. َوِإْن َكاَن  الصَّ َفْلَيُقْل: السَّ
اِلِحيَن.  َاُم َعَلْيَنا َوَعَلى ِعَباِد َّللاَِّ الصَّ : َمْسِجَدا َفْلَيُقْل: السَّ َوَعَلْيِه َحَمَل اْبُن ُعَمَر اْلَبْيَت اْلَفاِرَغ. َقاَل اْبُن اْلَعَرِبيِ 

َاُمَ َفِإنَُّه ِإْن َكاَن اْلَمْقُصوُد اْلَمَائِ  ا َأ َّ َيْلَزَم السَّ َكَة َفاْلَمَاِئَكُة َ  ُتَفاِرُا اْلَعْبَد َوالَِّذي َأْخَتاُرُه ِإَذا َكاَن اْلَبْيُت َفاِرََ
ُ َ  ُقوََّة ِإ َّ ِبَحالم  ِ ِبَأْن َتُقوَل: َما َشاَء َّللاَّ َم ِفي ُسوَرِة" َ َأمَّا ِإنَُّه ِإَذا َدَخْلَت َبْيَتَك ُيْسَتَحبُّ َلَك ِذْكُر َّللاَّ  ِباّلِلَِّ. َوَقْد َتَقدَّ

 .الكهف
َ َفِإْن َكاَن ِفيِه َواْْلَْوَجُه َأْن ُيَقاَل ِإنَّ  {َدَخْلُتم ُبُيوَتا}إذا  :وقال القشيري في قوله  َهَذا َعامٌّ ِفي ُدُخوِل ُكلِ  َبْيتم

ٌَِن يقول اُتُهَ َوِإْن َلْم َيُكْن ِفيِه َسا َاُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة َّللاَِّ َوَبَرََ ٌَِن ُمْسِلٌم َيُقوُل السَّ السام علينا وعلى عباد  :َسا
ََ بِ  َاُم َعَلْيَنا َوَعَلى  :ُمْسِلمم َقالَ هللا الصالحينَ َوِإْن َكاَن ِفي اْلَبْيِت َمْن َلْي َاُم َعَلى َمِن اتََّبَ  اْلُهَدىَ َأِو السَّ السَّ

اِلِحينَ   ."ِعَباِد َّللاَِّ الصَّ
لهرقل  -عليه ال الة والسالم-اما اج  النبي ، السالم على من اتب  الهدى، تحي  قير المسلمينوهذه الجحي  

 ع يم الروم: السالم على من اتب  الهدى. هللا يلى هرقلفي اجابه الم هجر: من محمد بن عبد 
َر اْبُن ُخَوْيِز َمْنَدادم َقاَل: َكَتَب ِإَليَّ َأُبو العباس اْلصذم قذال " ََ ِ ْبذِن َعْبذِد اْلَحَكذِم َقذالَ  :َوَذ  :حذدثنا محمذد بذن َعْبذِد َّللاَّ

َثَنا اْبُن َوْهبم َقالَ   :قذال -صذلى هللا عليذه وسذلم-م أن رسذول هللا حذدثنا جعفذر بذن ميسذرة عذن زيذد بذن أسذل :َحدَّ
فإن أحدكم إذا سلم حين يدخل بيته وذكر اسم هللا تعذالى  َفسلموا على أهلها واذكروا اسم هللا اإذا دخلتم بيوتَ »
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 ريضخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

وإذا لذم يسذلم أحذدكم إذا دخذل ولذم يذذكر  َ  مبيذت لكذم هاهنذا و  عشذاء :على طعامه يقول الشيطان ْلصحابه
 اهذذا الحذديث ثبذت معنذاه مرفوَعذ :قلذت «أدركذتم المبيذت والعشذاء :عامه قال الشيطان ْلصذحابهاسم هللا على ط

صذلى هللا -قذال رسذول هللا  :وفذي كتذاب أبذي داود عذن أبذي مالذك اْلشذجعي قذالَ من حديث جابر خرجذه مسذلم
وباسم  َم هللا ولجناباس َاللهم إني أسألك خير الولوج وخير الخروج :إذا ولج الرجل بيته فليقل» :-عليه وسلم
 .«ثم ليسلم على أهله َوعلى هللا ربنا توكلنا َهللا خرجنا

ذذةِ  {َفَسذذلِ ُموا} :ْلنذذه قولذذه ؛مصذذدر {َتِحيَّذذةَ } :قولذذه تعذذالى :الحاديذذة عشذذرة ِْلَنَّ ِفيَهذذا  ؛َمْعَنذذاُه َفَحيُّذذوا. َوَصذذَفَها ِباْلَبَرََ
ِة اْلُمْسذذِلِم َعلَ  َعاَء َواْسذذِتْجَاَب َمذذَودَّ  ِْلَنَّ َسذذاِمَعَها َيْسذذَتِطيُبَها. َواْلَكذذاُف ِمذذْن َقْوِلذذِه: ؛ْيذذِه. َوَوَصذذَفَها َأْيَضذذا ِبالطِ يذذِب الذذدُّ

َذِلكَ } ذَنِنَ َأْي َكَمذا َبذيََّن َلُكذْم ُسذنََّة ِديذِنُكْم ِفذي َهذِذِه اْْلَْشذَياِء ُيَبذيِ ُن َلُكذْم  {َذِلكَ }وَ كاف تشبيه {ََ ِإَشاَرٌة ِإَلى َهذِذِه السُّ
 ".َر َما ِبُكْم َحاَجٌة إليه في دينكمَسائِ 

 اللهم صل وسلم على عبدك ورسجلل.


